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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําปี  ๒๕๕๘ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก   
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๘๗๖  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

ประจําปี  ๒๕๕๘ 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก   

 ๑ พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
 ๒ นายพีระศักดิ์  พอจิต 
 ๓ นายตวง  อันทะไชย 
 ๔ นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์ 
 ๕ นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
 ๖ นายวิทวัส  บุญญสถิตย์ 
 ๗ นายสรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ 
 ๘ นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล 
 ๙ นายธนกฤต  กิตติวัฒน์ 
 ๑๐ นายบุญอนันต์  วรรณพานิชย์ 
 ๑๑ นายภาณุมาศ  เลี่ยมสกุล 
 ๑๒ นายวิชญ์ชัย  ธรรมประดิษฐ์ 
 ๑๓ นายสรศักดิ์  มไหศิริโยดม 
 ๑๔ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส 
 ๑๕ พลโท  พีระพงษ์  มานะกิจ 
 ๑๖ นายจําเริญ  ยุติธรรมสกุล 
 ๑๗ นายฉัตรพงศ์  ฉัตราคม 
 ๑๘ นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ 
 ๑๙ นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล 
 ๒๐ นายนิพนธ์  ฮะกีมี 
 ๒๑ นายปรเมธี  วิมลศิริ 
 ๒๒ นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ 
 ๒๓ นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์ 
 ๒๔ นายอภิมุข  สุขประสิทธิ์ 
 ๒๕ พลเอก  ขจรพล  ทองอารีย์ 
 ๒๖ พลเอก  คณิต  อุทิตสาร 
 ๒๗ พลเอก  คมกฤช  สุนทรธรรม 
 ๒๘ พลเอก  เครือนาค  เกิดขํา 

 ๒๙ พลเอก  จักรา  กรานเลิศ 
 ๓๐ พลเอก  จารุทัศน์  จันทรนิมะ 
 ๓๑ พลเอก  จิรศักดิ์  บุตรเนียร 
 ๓๒ พลเอก  ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข 
 ๓๓ พลเอก  ชลิต  วสยางกูร 
 ๓๔ พลเอก  ชัยชาญ  ช้างมงคล 
 ๓๕ พลเอก  ชาญวุฒิ  อินทุลักษณ์ 
 ๓๖ พลเอก  ชาตอุดม  ติตถะสิริ 
 ๓๗ พลเอก  ชินเสณ  ทองโกมล 
 ๓๘ พลเอก  ชีวัน  โหละบุตร 
 ๓๙ พลเอก  ณพล  คชแก้ว 
 ๔๐ พลเอก  ณรงค์ฤทธิ์  อิศรัตน์ 
 ๔๑ พลเอก  ณัศพล  กันตะปีติ 
 ๔๒ พลเอก  ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว 
 ๔๓ พลเอก  ดุษฎี  รามสมภพ 
 ๔๔ พลเอก  เดชา  เหมกระศรี 
 ๔๕ พลเอก  เด่นดวง  ทิมวัฒนา 
 ๔๖ พลเอก  ธนา  วิทยวิโรจน์ 
 ๔๗ พลเอก  ธวัชชัย  ช้างสิงห์ 
 ๔๘ พลเอก  ธวัชชัย  บุญศรี 
 ๔๙ พลเอก  ธีรจิตติ์  นิพิทสุขการ 
 ๕๐ พลเอก  นครินทร์  นาคอาทิตย์ 
 ๕๑ พลเอก  นาวิน  ดําริกาญจน์ 
 ๕๒ พลเอก  นุโรจน์  รอดโพธ์ิทอง 
 ๕๓ พลเอก  บัณฑิตย์  บุณยะปาน 
 ๕๔ พลเอก  บุญชู  เกิดโชค 
 ๕๕ พลเอก  บุณยรักษ์  พนูชัย 
 ๕๖ พลเอก  ประพนธ์  ศักดิ์สุภา 
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 ๑๒๑ พลอากาศเอก  เผด็จ  วงษ์ป่ินแก้ว 
 ๑๒๒ พลอากาศเอก  มณฑล  สัชฌุกร 
 ๑๒๓ พลอากาศเอก  ฤทธิชัย  ภู่โกสีย์ 
 ๑๒๔ พลอากาศเอก  วรฉัตร  ธารีฉัตร 
 ๑๒๕ พลอากาศเอก  วัธน  มณีนัย 
 ๑๒๖ พลอากาศเอก  ศิวเกียรติ์  ชเยมะ 
 ๑๒๗ พลอากาศเอก  สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก 
 ๑๒๘ พลอากาศเอก  อนันตศักดิ์  อะดุงเดชจรูญ 
 ๑๒๙ พลอากาศเอก  อารมย์  ปัถวี 
 ๑๓๐ พลอากาศเอก  เอกราช  ช่วงอรุณ 
 ๑๓๑ พลโท  สมโภชน์  เงินเจริญ 
 ๑๓๒ พลเรือโท  ณรงค์  นาคธน 
 ๑๓๓ พลเรือโท  สมศักดิ์  ศรีสุข 
 ๑๓๔ พลเรือโท  สุรพล  วรพันธ์ 
 ๑๓๕ พลอากาศโท  วิน  วิจิตรานุช 
 ๑๓๖ พลอากาศโท  อิทธิศักดิ์  ศรีสังข์ 
 ๑๓๗ นายจักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล 
 ๑๓๘ นายประสงค์  พูนธเนศ 
 ๑๓๙ นายประสิทธิ์  สืบชนะ 
 ๑๔๐ นายพิพัฒน์  ขันทอง 
 ๑๔๑ นายสมชัย  สัจจพงษ์ 
 ๑๔๒ นายอํานวย  ปรีมนวงศ์ 
 ๑๔๓ นายจุมพล  มนัสช่วง 
 ๑๔๔ นายชลิต  มานิตยกุล 
 ๑๔๕ นายมาริษ  เสง่ียมพงษ์ 
 ๑๔๖ นายเรืองเดช  มหาศรานนท์ 
 ๑๔๗ นายวิทวัส  ศรีวิหค 
 ๑๔๘ นายวีรชัย  พลาศรัย 
 ๑๔๙ นายภาษิต  พุ่มชูศรี 
 ๑๕๐ นายอภิชาต  จงสกุล 
 ๑๕๑ นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี 
 ๑๕๒ นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง 

 ๑๕๓ นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
 ๑๕๔ นายสมศักดิ์  พณิชยกุล 
 ๑๕๕ นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ 
 ๑๕๖ นายธํารงค์  เจริญกุล 
 ๑๕๗ นายวิชิต  ชาตไพสิฐ 
 ๑๕๘ นายสุพัฒน์  เหล่าชัย 
 ๑๕๙ นายชาตรี  โชไชย 
 ๑๖๐ นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต 
 ๑๖๑ นายวิทยา  สุริยะวงค์ 
 ๑๖๒ นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ 
 ๑๖๓ นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ 
 ๑๖๔ นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 
 ๑๖๕ นายกําชัย  จงจักรพันธ์ 
 ๑๖๖ นายชัยรัตน์  นิรันตรัตน์ 
 ๑๖๗ นายณัฏฐพงศ์  ทองภักดี 
 ๑๖๘ นายธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล 
 ๑๖๙ นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์ 
 ๑๗๐ นายนเรศร  สุขเจริญ 
 ๑๗๑ นายนันทวัฒน์  บรมานันท์ 
 ๑๗๒ นายนิวัฒ  เสนาะเมือง 
 ๑๗๓ นายบรรจบ  ศรีภา 
 ๑๗๔ นายบรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ 
 ๑๗๕ นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร 
 ๑๗๖ นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ 
 ๑๗๗ นายพรชัย  สิมะโรจน์ 
 ๑๗๘ นายพัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา 
 ๑๗๙ นายไพฑูรย์  วิบูลชุติกุล 
 ๑๘๐ นายรุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ 
 ๑๘๑ นายวัชระ  กสิณฤกษ์ 
 ๑๘๒ นายวัลลภ  เหล่าไพบูลย์ 
 ๑๘๓ นายวิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ 
 ๑๘๔ นายวิมล  จํานงบุตร 
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 ๗๖๐ นางสาวมรกต  วัฒนรุ่งเรืองยศ 
 ๗๖๑ นางสาวมาลัย  สมานธารณ์ 
 ๗๖๒ นางสาวมาลีรัตน์  เอื้อเพิ่มเกียรติ 
 ๗๖๓ นางยุพาพรรณ์  กลั่นนุรักษ์ 
 ๗๖๔ นางสาวยุภา  พรหมดวง 
 ๗๖๕ นางระวีวรรณ  โอฬารสกุล 
 ๗๖๖ นางสาวรัชนี  ไชยแก้วเมร์ุ 
 ๗๖๗ นางวงศิกาญจน์  ชุ่มประดิษฐ์ 
 ๗๖๘ นางวรพรรณ  รักความสุข 
 ๗๖๙ นางสาววรรณรวี  ขันทอง 
 ๗๗๐ นางสาววรางคณา  สุจริตกุล 
 ๗๗๑ นางสาววัจนาถ  วังตาล 
 ๗๗๒ นางวัชรี  พูลเกษม 
 ๗๗๓ นางวิรา  ณ  พิกุล 
 ๗๗๔ นางวิเวียน  พิธานพร 
 ๗๗๕ นางแววมณี  ประทุมแก้ว 
 ๗๗๖ นางสาวศรัณยา  เลิศศาสตร์วัฒนา 
 ๗๗๗ นางสมพร  พงษ์สุภาพ 
 ๗๗๘ นางสมลักษณ์  ยอดรัก 
 ๗๗๙ นางสุชาดา  พรพิพัฒน์ไพศาล 
 ๗๘๐ นางสาวสุทธิมาลย์  วิริยะการุณย์ 
 ๗๘๑ นางสาวสุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ 

 ๗๘๒ นางสาวสุพัตรา  ฐิตะฐาน 
 ๗๘๓ นางสาวสุภา  วิทยาอารีย์กุล 
 ๗๘๔ นางสุภาพ  ศิริกังวาลกุล 
 ๗๘๕ นางสาวสุวรรณา  แก้วบุตตา 
 ๗๘๖ นางสาวสุวรรณา  มีนะโยธิน 
 ๗๘๗ นางสาวสุวรรณี  หลิกาพันธ์ 
 ๗๘๘ นางเสาวลักษณ์  จุลมนต์ 
 ๗๘๙ นางสาวอรนุช  อาชาทองสุข 
 ๗๙๐ นางอรภิญญ์  ดีผดุง 
 ๗๙๑ นางอรวรรณ  อินทวดี 
 ๗๙๒ นางอัจฉรา  สุระคําแหง 
 ๗๙๓ นางอุบลรัตน์  อินทรกุล 
 ๗๙๔ นางอุไรรัตน์  น้อยสุวรรณ 
 ๗๙๕ นางสมฤดี  ธัญญสิริ 
 ๗๙๖ นางจินตนา  ดํารงค์เลิศ 
๗๙๗  นางจุรี  วิจิตรวาทการ 
 ๗๙๘ นางปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ 
 ๗๙๙ นางมาลี  สุรเชษฐ 
 ๘๐๐ นางศรีพนม  บุนนาค 
 ๘๐๑ นางสาวอมรจิตต์  เอี่ยววิบูลย์วิทย์ 
 ๘๐๒ นางจินตนา  จั่นตอง 
 ๘๐๓ นางอรัญญา  แสงสิงแก้ว

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
 ๒ พลตรี  สรรเสริญ  แก้วกําเนิด 
 ๓ นายฉัตรชัย  ศุภการ 
 ๔ นายชัชชัย  ยอดมาลัย 
 ๕ นายชัยนะ  อักษรพันธ์ 
 ๖ นายชํานาญ  ปริบาล 
 ๗ นายนิทัศน์  จูยืนยง 
 ๘ นายประยูร  ปรีดา 
 ๙ นายยงยุทธ  เชี่ยวชาญกิจ 

 ๑๐ นายวิชชา  เหลือล้ํา 
 ๑๑ นายวิโรจน์  ปรีชาพันธ์ 
 ๑๒ นายสุขสันต์  บุญจิต 
 ๑๓ นายสุทธิพงศ์  เชาวนาดิศัย 
 ๑๔ นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา 
 ๑๕ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ 
 ๑๖ นายจิรายุ  นันท์ธราธร 
 ๑๗ นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป 
 ๑๘ นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ 
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 ๓๓๙ นายโกสินท์  พิทยะเวสด์สุนทร 
 ๓๔๐ นายธงชัย  จินตนาวงศ์ 
 ๓๔๑ นายประศักดิ์  บัณฑุนาค 
 ๓๔๒ นายปริญญา  แสงสุวรรณ 
 ๓๔๓ นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน 
 ๓๔๔ นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ 
 ๓๔๕ นายไพฑูรย์  คุ้มวงศ์ดี 
 ๓๔๖ นายมานพ  สุสิงห์ 
 ๓๔๗ นายวิชัย  ก๋งอุบล 
 ๓๔๘ นายศุกร์กิจ  ช่วยปล้อง 
 ๓๔๙ นายสนิท  พรหมวงษ์ 
 ๓๕๐ นายสมชาย  จันทร์รอด 
 ๓๕๑ นายสมชาย  พิพุธวัฒน์ 
 ๓๕๒ นายสมศักดิ์  ห่มม่วง 
 ๓๕๓ นายสานิตย์  ศรีสุข 
 ๓๕๔ นายสุชาติ  กลิ่นสุวรรณ 
 ๓๕๕ นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ 
 ๓๕๖ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ 
 ๓๕๗ นายเฉลียว  ลีสง่า 
 ๓๕๘ นายบรรณวัฒน์  นุวัฒนไ์กรสิน 
 ๓๕๙ นายประลอง  ดํารงค์ไทย 
 ๓๖๐ นายภูวพล  ภานุมาศเมธี 
 ๓๖๑ นายรัชฎา  สุริยกุล  ณ  อยุธยา 
 ๓๖๒ นายสุวรรณ  นันทศรุต 
 ๓๖๓ นายสุวิทย์  ขัตติยวงศ์ 
 ๓๖๔ นายธนิต  ประภาตนันท์ 
 ๓๖๕ นายกณพงศ์  เทพากรณ์ 
 ๓๖๖ นายนที  ทับมณี 
 ๓๖๗ นายบุญมา  ตรัยศิลานันท์ 
 ๓๖๘ นายยงยุทธ  จนัทรโรทัย 
 ๓๖๙ นายศุภยุทธ  สาครบุตร 
 ๓๗๐ นายอนิรุทธิ์  ธนกรมนตรี 

 ๓๗๑ นายชัยณรงค์  โชไชย 
 ๓๗๒ นายบุญธรรม  มุณีกาญจน์ 
 ๓๗๓ นายไผท  สุขสมหมาย 
 ๓๗๔ นายวิชัย  โภชนกิจ 
 ๓๗๕ นายสมเด็จ  สุสมบูรณ์ 
 ๓๗๖ นายจําเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา 
 ๓๗๗ นายเฉลิมพล  พลวัน 
 ๓๗๘ นายชนัฐพงศ์  ศรีวิเศษ 
 ๓๗๙ นายชยาวุธ  จันทร 
 ๓๘๐ นายชูศักดิ์  ตรีสาร 
 ๓๘๑ นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร 
 ๓๘๒ นายณรงค์  โพธิบุตร 
 ๓๘๓ นายณรงค์  อ่อนสอาด 
 ๓๘๔ นายดนัย  สุวรรณย่ี 
 ๓๘๕ นายดลเดช  พัฒนรัฐ 
 ๓๘๖ นายธรรมศักดิ์  ชนะ 
 ๓๘๗ นายธวัชชัย  ธรรมรักษ์ 
 ๓๘๘ นายนพพล  ถ้ําเจริญ 
 ๓๘๙ นายนพรัตน์  ตั้งกิตติถาวร 
 ๓๙๐ นายนาวิน  สินธุสอาด 
 ๓๙๑ นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์ 
 ๓๙๒ นายประชา  เบาใจ 
 ๓๙๓ นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ 
 ๓๙๔ นายปัญญา  งานเลิศ 
 ๓๙๕ นายปิติ  แก้วสลับสี 
 ๓๙๖ นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ 
 ๓๙๗ นายพศิน  โกมลวิชญ์ 
 ๓๙๘ นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์ 
 ๓๙๙ นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ 
 ๔๐๐ นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฎฐชัย 
 ๔๐๑ นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ 
 ๔๐๒ นายย่ิงยศ  ธนะจันทร์ 
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 ๔๐๓ นายเลิศภูมิ  พงศ์ดํารงวิทย์ 
 ๔๐๔ นายวงศศิริ  พรหมชนะ 
 ๔๐๕ นายวรวิทย์  สายสุพัฒน์ผล 
 ๔๐๖ นายวานิตย์  อินทรักษ์ 
 ๔๐๗ นายวิเชียร  โภชนกิจ 
 ๔๐๘ นายวินชัย  อุยางกูร 
 ๔๐๙ นายวินัย  วิทยานุกูล 
 ๔๑๐ นายวิริยะ  บุญกูล 
 ๔๑๑ นายวิศิษฐ  คูรัตนเวช 
 ๔๑๒ นายวร์ีรวุทธ์  ปุตระเศรณี 
 ๔๑๓ นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ 
 ๔๑๔ นายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล 
 ๔๑๕ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ 
 ๔๑๖ นายสนิท  ขาวสอาด 
 ๔๑๗ นายสมเกียรติ  สุวรรณนิมิตร 
 ๔๑๘ นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์ 
 ๔๑๙ นายสมชาย  วิทย์ดํารงค์ 
 ๔๒๐ นายสมดี  คชายั่งยืน 
 ๔๒๑ นายสมนึก  ทองแก้ว 
 ๔๒๒ นายสมหมาย  วเิชียรฉันท์ 
 ๔๒๓ นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร 
 ๔๒๔ นายสาธรวิศิษฏ์  นราวิสุทธิ์ 
 ๔๒๕ นายสิทธิชัย  ศักดา 
 ๔๒๖ นายสุชาติ  ตรีสัตยพันธ์ 
 ๔๒๗ นายสุชาติ  นพวรรณ 
 ๔๒๘ นายสุรพจน์  รัชชุศิริ 
 ๔๒๙ นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน 
 ๔๓๐ นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ 
 ๔๓๑ นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ 
 ๔๓๒ เรืออากาศตรี  สุวิชา  แก้วมณี 
 ๔๓๓ นายอดุล  จันทนปุ่ม 
 ๔๓๔ นายอภิวัตน์  พลสยม 

 ๔๓๕ นายอมร  ทองประดิษฐ์ 
 ๔๓๖ นายอรรถพร  พันธุโกวิท 
 ๔๓๗ นายอรรถพร  สิงหวิชัย 
 ๔๓๘ นายอาคม  นันตติกูล 
 ๔๓๙ นายอาทิตย์  คูณผล 
 ๔๔๐ นายอารมณ์  ทางตะคุ 
 ๔๔๑ นายอุดร  น้อยทับทิม 
 ๔๔๒ นายณรงค์  ยงณรงค์เดชกุล 
 ๔๔๓ พันตํารวจเอก  ประเวศน์  มูลประมุข 
 ๔๔๔ นายไพฑูรย์  สว่างกมล 
 ๔๔๕ นายศักยา  ชูใหม่ 
 ๔๔๖ พันตํารวจโท  สุรสิทธิ์  โรจนกิจอํานวย 
 ๔๔๗ นายธนิช  นุ่มน้อย 
 ๔๔๘ นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย์ 
 ๔๔๙ นายวินัย  ลู่วิโรจน์ 
 ๔๕๐ นายสุวิทย์  สุมาลา 
 ๔๕๑ นายจรูญ  นราคร 
 ๔๕๒ นายจุมพต  ตระกูลนุช 
 ๔๕๓ นายเชลียง  เทียมสนิท 
 ๔๕๔ นายธราพงศ์  ศรีสุชาติ 
 ๔๕๕ นายบุญชวน  บัวสว่าง 
 ๔๕๖ นายก่อโชค  จันทวรางกูร 
 ๔๕๗ นายกอบบุญ  หล่อทองคํา 
 ๔๕๘ นายการุณ  ใจปัญญา 
 ๔๕๙ นายกําพล  รุจิวิชชญ์ 
 ๔๖๐ นายกุมุท  สังขศิลา 
 ๔๖๑ นายกุศล  ประกอบการ 
 ๔๖๒ นายเกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์ 
 ๔๖๓ นายเกียรติ  อาจหาญศิริ 
 ๔๖๔ นายโกวิท  ชาญวิทยาพงศ์ 
 ๔๖๕ นายโกวิทย์  พวงงาม 
 ๔๖๖ นายขจร  จิตสุขุมมงคล 
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 ๑๐๔๓ นางสาวภาวิณี  ปุณณกันต์ 
 ๑๐๔๔ นางสาวอาระยา  นันทโพธิเดช 
 ๑๐๔๕ นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 
 ๑๐๔๖ นางสาวจตุพร  วัฒนสุวรรณ 
 ๑๐๔๗ นางจันทิรา  ยิมเรวัต  วิวัฒน์รัตน์ 
 ๑๐๔๘ นางดวงกมล  เจียมบุตร 
 ๑๐๔๙ นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ 
 ๑๐๕๐ นางสาวอรุณี  พูลแก้ว 
 ๑๐๕๑ นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ 
 ๑๐๕๒ นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี 
 ๑๐๕๓ นางชโรม  มานวกุล 
 ๑๐๕๔ นางสาวพูลผล  ชาญวิรัตน์ 
 ๑๐๕๕ นางสาวสุทัศน์นันทน์  เนียมรัตน์ 
 ๑๐๕๖ นางสุรนิตย์  อ่องฬะ 
 ๑๐๕๗ นางโสภี  วิวัฒน์ชาญกิจ 
 ๑๐๕๘ นางขวัญระพี  จุฬาพิมพ์พันธุ์ 
 ๑๐๕๙ นางปทุมรัตน์  พงศ์ภัสสร 
 ๑๐๖๐ นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช 
 ๑๐๖๑ นางรสพร  สุขสมพร 
 ๑๐๖๒ นางอําภา  สว่างเมฆมรกต 
 ๑๐๖๓ นางกาญจนา  เทวะศิลชัยกุล 
 ๑๐๖๔ นางสาวพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์หวังเจริญ 
 ๑๐๖๕ นางกนกวรรณ  แสนไชยสุริยา 
 ๑๐๖๖ นางสาวกนกอร  สมปราชญ์ 
 ๑๐๖๗ นางกมลวรรณ  เปรมเกษม 
 ๑๐๖๘ นางกฤษณา  พิรเวช 
 ๑๐๖๙ นางสาวกอบแก้ว  รัตนอุบล 
 ๑๐๗๐ นางสาวกัญนิภัทธิ์  นิธิโรจน์ธนัท 
 ๑๐๗๑ นางกัลยาณี  สิริสิงห 
 ๑๐๗๒ นางกาญจนา  ตันสุวรรณรัตน์ 
 ๑๐๗๓ นางสาวกานดา  เมฆใจดี 
 ๑๐๗๔ นางสาวก่ิงแก้ว  เจริญพรสุข 

 ๑๐๗๕ นางกุสุมา  ชูศิลป์ 
 ๑๐๗๖ นางเกษกนก  ศิรินฤมิตร 
 ๑๐๗๗ นางงามนิจ  นนทโส 
 ๑๐๗๘ นางจริยา  เอียบสกุล 
 ๑๐๗๙ นางสาวจันคนา  บูรณะโอสถ 
 ๑๐๘๐ นางสาวจันทร์แจ่ม  ดวงอุปะ 
 ๑๐๘๑ นางจิตต์ลัดดา  ศักดาภิพาณิชย์ 
 ๑๐๘๒ นางจินตนา  บุนนาค 
 ๑๐๘๓ นางจินตนา  เหล่าไพบูลย์ 
 ๑๐๘๔ นางสาวจิระสุข  อิฐรัตน์ 
 ๑๐๘๕ นางจุฬาพรรณ  อิ้งจะนิล 
 ๑๐๘๖ นางจุฬารัตน์  ปริยชาติกุล 
 ๑๐๘๗ นางชนินาฏ  ลีดส์ 
 ๑๐๘๘ นางชนิสรา  ดวงบุบผา 
 ๑๐๘๙ นางชัชวดี  ศรลัมพ์ 
 ๑๐๙๐ นางสาวชัญญา  อภิปาลกุล 
 ๑๐๙๑ นางสาวชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย 
 ๑๐๙๒ นางสาวชุลวีัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ 
 ๑๐๙๓ นาวาตรีหญิง  ฐิติพร  สุวัฒนะพงศ์เชฎ 
 ๑๐๙๔ นางสาวฒาลิศา  ยุวอมรพิทักษ์ 
 ๑๐๙๕ นางสาวณัฏฐนาถ  ไตรภพ 
 ๑๐๙๖ นางดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ 
 ๑๐๙๗ นางดวงเดือน  ไกรลาศ 
 ๑๐๙๘ นางตรีทิพย์  รัตนวรชัย 
 ๑๐๙๙ นางสาวถนิมนันต์  เจนอักษร 
 ๑๑๐๐ นางทองใบ  ทองรักษ์ 
 ๑๑๐๑ นางทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์ 
 ๑๑๐๒ นางสาวทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 
 ๑๑๐๓ นางธีรพร  ชินชัย 
 ๑๑๐๔ นางสาวธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ์ 
 ๑๑๐๕ นางนพพร  สโรบล 
 ๑๑๐๖ นางนพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ 
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ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
  ๑ นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
 ๒ นายอุตตม  สาวนายน 
 ๓ นายเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 
 ๔ นายคม  บูรณวรศิลป์ 
 ๕ นายคะนึง  จันทร์สงเคราะห์ 
 ๖ นายจิรศักดิ์  สีใจเจริญ 
 ๗ นายฉลองชัย  สถิตย์สัมพันธ์ 
 ๘ นายเชวงศิลป์  สุวรรณจินดา 
 ๙ นายดนัย  ศรีโมรา 
 ๑๐ นายตรีภพ  คริสต์รักษา 
 ๑๑ นายนพรัตน์  สร้อยแสวง 
 ๑๒ นายนอบ  มากบุญ 
 ๑๓ นายบุญชู  จันทร์วงศ์ 
 ๑๔ นายพัฒนา  คูศรีพิทักษ์ 
 ๑๕ นายพีระพันธ์  วัฒนศิริ 
 ๑๖ นายวัชรพงษ์  เลิศวุฒิ 
 ๑๗ นายวิรัช  ร่วมพงษ์พัฒนะ 
 ๑๘ นายสุทธิวัฒน์  มาศพันธ์ 
 ๑๙ นายสุรเดช  สุขถาวร 
 ๒๐ นายสุรินทร์  ทองมา 
 ๒๑ นายหัสฎี  ศรีวิเชียร 
 ๒๒ นายอิทธิพล  ทัศนา 
 ๒๓ พันตํารวจเอก  ทวีศักดิ์  งามสง่า 
 ๒๔ พันเอก  เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ 
 ๒๕ นายกิติพงษ์  มหารัตนวงศ์ 
 ๒๖ นายจงกล  เหล่าอวยพร 
 ๒๗ นายจรูญ  ไชยศร 
 ๒๘ นายชูเกียรติ  มาลินีรัตน์ 
 ๒๙ นายธํารงศักดิ์  ทําบุญ 
 ๓๐ พันตํารวจโท  เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์ 
 ๓๑ นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์ 
 ๓๒ นายบัญชา  อาภาศิลป์ 

 ๓๓ นายพนิต  สิงห์สาย 
 ๓๔ นายภูมินทร  ปลั่งสมบัติ 
 ๓๕ นายยุทธนา  วงศานุพัทธ์ 
 ๓๖ นายเย่ียมศักดิ์  คุ้มอินทร์ 
 ๓๗ นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ 
 ๓๘ นายวันวิชัย  คุ้มเปลี่ยน 
 ๓๙ นายวิชิตร์  แสงทองล้วน 
 ๔๐ นายวีระชัย  ชมสาคร 
 ๔๑ นายสมชัย  รอดเรือง 
 ๔๒ นายสมศักดิ์  นีรวาสี 
 ๔๓ นายสุรวุฒิ  พันธุ์พิมานมาศ 
 ๔๔ ร้อยตรี  สุวัฒน์  ฤาชัย 
 ๔๕ นายอนันต์  แก้วกําเนิด 
 ๔๖ พลอากาศเอก  ธรรมรงค์  โชคคณาพิทักษ์ 
 ๔๗ พลโท  ชัย  พรจิรกานต์ 
 ๔๘ พลโท  ชัยยศ  อุ่นเรือน 
 ๔๙ พลโท  บุญเพิ่ม  พิทักษ์วงศ์ 
 ๕๐ พลโท  ปัญจะ  ธรรมศรี 
 ๕๑ พลโท  พงศ์ทิวา  อภิรักษ์โยธิน 
 ๕๒ พลโท  สมชัย  ใช้พานิช 
 ๕๓ พลโท  โสฬส  สิรยากร 
 ๕๔ พลโท  อัษฎา  แสงฤทธ์ิ 
 ๕๕ พลอากาศโท  นวรัตน์  มังคลา 
 ๕๖ พลอากาศโท  วิชัย  ชาญปรีชา 
 ๕๗ พลอากาศโท  สุนัย  พุ่มกาหลง 
 ๕๘ พลตรี  กนก  ภู่ม่วง 
 ๕๙ พลตรี  กษิดิ์เดช  วัฒนวรางกูร 
 ๖๐ พลตรี  กันตภณ  อัครานุรักษ์ 
 ๖๑ พลตรี  กิตติเชษฐ์  ศรดิษฐพันธ์ 
 ๖๒ พลตรี  กิตติทัศน์  เป่ียมสุวรรณ์ 
 ๖๓ พลตรี  กิตติพงศ์  กาญจนาคม 
 ๖๔ พลตรี  กิติศักดิ์  บัวสถิตย์ 
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 ๗๐๕ นายสุพจน์  เพริดพร้ิง 
 ๗๐๖ นายโสภณ  ทองดี 
 ๗๐๗ นายอดิศร  นุชดํารงค์ 
 ๗๐๘ นายอนันต์  พรหมดนตรี 
 ๗๐๙ นายอยู่  เสนาธรรม 
 ๗๑๐ นายอร่าม  ศรีปรางค์ 
 ๗๑๑ นายอาคม  ยุทธนา 
 ๗๑๒ นายอํานาจ  ทองเบ็ญญ์ 
 ๗๑๓ นายอิสระ  พรหมเดชบุญ 
 ๗๑๔ นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา 
 ๗๑๕ นายเกรียงศักดิ์  จงวัฒนา 
 ๗๑๖ นายทวารัฐ  สูตะบุตร 
 ๗๑๗ นายธนัท  ศรีวิชัย 
 ๗๑๘ นายมนัสวี  ฮะกีมี 
 ๗๑๙ นายยงยุทธ์  สวัสดิสวนีย์ 
 ๗๒๐ นายยศพงศ์  คุปตะบุตร 
 ๗๒๑ นายวินัย  กัลยาศิริ 
 ๗๒๒ นายสมชาย  สถากุลเจริญ 
 ๗๒๓ นายสุรพงษ์  พงษ์สุวรรณ์ 
 ๗๒๔ นายกิตติกร  สอนอาจ 
 ๗๒๕ นายชาตรี  อรรจนานันท์ 
 ๗๒๖ นายทวีศักดิ์  จั่นแจ่ม 
 ๗๒๗ นายพรสันต์  ศรียาภัย 
 ๗๒๘ นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์ 
 ๗๒๙ นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์ 
 ๗๓๐ นายรัชวิชญ์  ปิยะปราโมทย์ 
 ๗๓๑ นายวรวุฒิ  โปษกานนท์ 
 ๗๓๒ นายวิทยากร  มณีเนตร 
 ๗๓๓ นายวุฒิชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์ 
 ๗๓๔ นายศักดิ์ชัย  หัสมินทร์ 
 ๗๓๕ นายสมบูรณ์  เฉยเจริญ 
 ๗๓๖ นายสมศักดิ์  เกียรติชัยลักษณ์ 

 ๗๓๗ นายสํารวย  แดงด้วง 
 ๗๓๘ นายเอกศักดิ์  อารยนันท์ 
 ๗๓๙ นายกชกร  รักษาสรณ์ 
 ๗๔๐ นายกมล  ประเสริฐกุล 
 ๗๔๑ นายกรศิริ  ม่ิงไชย 
 ๗๔๒ นายกฤตนัย  ปุญญะสิทธิ์ 
 ๗๔๓ นายกฤษฎา  เกียรติวราวุธ 
 ๗๔๔ นายกฤษณ์  ธนาวณิช 
 ๗๔๕ นายกอบชัย  บุญอรณะ 
 ๗๔๖ นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ 
 ๗๔๗ นายกานต์  ศรีบุญลือ 
 ๗๔๘ นายกิตติพันธ์  เพชรชู 
 ๗๔๙ นายกิตติพันธุ์  โรจนชีวะ 
 ๗๕๐ นายกิตติศักดิ์  ฤกษ์ทวีสุข 
 ๗๕๑ นายกิติภพ  ตราชูวณิช 
 ๗๕๒ นายเกรียงไกร  อินทาปัจ 
 ๗๕๓ นายเกรียงศักดิ์  ชูชาติพงษ์ 
 ๗๕๔ นายเกียรติ  ทัศนราพันธ์ 
 ๗๕๕ นายเกียรติศักดิ์  ป้อมทองคํา 
 ๗๕๖ นายโกมล  บัวทอง 
 ๗๕๗ นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ 
 ๗๕๘ นายขจร  ศรีชวโนทัย 
 ๗๕๙ นายขจิตต์  บํารุงปรีชา 
 ๗๖๐ นายขวัญชัย  เทิดทูนการค้า 
 ๗๖๑ นายคธาทิพย์  เอี่ยมกมลา 
 ๗๖๒ นายคนองพล  เพ็ชรร่ืน 
 ๗๖๓ นายคมขํา  อัตโถปกรณ์ 
 ๗๖๔ นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล 
 ๗๖๕ นายจรัญ  เส้งก่ิง 
 ๗๖๖ นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล 
 ๗๖๗ นายจรูญ  วรวิบูล 
 ๗๖๘ นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช 
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 ๗๖๙ นายจักรไตร  สันตินันตรักษ์ 
 ๗๗๐ นายจัตุรศักดิ์  โกมลวิภาต 
 ๗๗๑ นายจารึก  เหล่าประเสริฐ 
 ๗๗๒ นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา 
 ๗๗๓ นายจิรยุทธ  อินทวารี 
 ๗๗๔ นายจิรศักดิ์  ชัยฤทธ์ิ 
 ๗๗๕ นายเจษฎา  ครรชิตานุรักษ์ 
 ๗๗๖ นายฉลาด  ทํานุพรพันธ์ 
 ๗๗๗ นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ 
 ๗๗๘ นายเฉลิม  สุขทอง 
 ๗๗๙ นายชม  จรโคกกรวด 
 ๗๘๐ นายชยกร  โชควรพัชร์ 
 ๗๘๑ นายชลธี  ยังตรง 
 ๗๘๒ นายชลวิทย์  เทพาศักดิ์ 
 ๗๘๓ นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ 
 ๗๘๔ นายชัชพล  ศรีชูเป่ียม 
 ๗๘๕ นายชัชวาลย์  แสงประพาฬ 
 ๗๘๖ นายชัยชนะ  จียะมาภา 
 ๗๘๗ นายชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์ 
 ๗๘๘ นายชัยพร  พัฒนรักษ์ 
 ๗๘๙ นายชัยพร  สมประมัย 
 ๗๙๐ นายชัยรัตน์  ประเสริฐศรี 
 ๗๙๑ นายชัยโรจน์  ชาญโพธ์ิ 
 ๗๙๒ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม 
 ๗๙๓ นายชัยวัฒน์  นวีภาพ 
 ๗๙๔ นายชัยวัฒน์  บูรพาวิจิตรนนท์ 
 ๗๙๕ นายชัยศรี  อรุณเจริญสุข 
 ๗๙๖ นายชาญชัย  ศรีเสถียร 
 ๗๙๗ นายชาติชาย  รัตนภานพ 
 ๗๙๘ นายชาธิป  รุจนเสรี 
 ๗๙๙ นายชิตชัย  อินทรพาณิชย์ 
 ๘๐๐ นายชิษณุพงศ์  บูรณา 

 ๘๐๑ นายชูชัย  นิลสันเทียะ 
 ๘๐๒ นายชูชีพ  ยินดีฉัตร 
 ๘๐๓ นายชูศักดิ์  เด่นยุกต์ 
 ๘๐๔ นายชูศักดิ์  ศรีอนุชิต 
 ๘๐๕ นายเชวงศักดิ์  ใจคํา 
 ๘๐๖ นายเชวงศักดิ์  ฉ้วนตั้น 
 ๘๐๗ นายเชาวลิต  อาสนสุวรรณ์ 
 ๘๐๘ นายเชิดศักดิ์  อมรรัตนกุล 
 ๘๐๙ นายเชิดศักดิ์  อังสาชน 
 ๘๑๐ นายโชคชัย  วิชิตะกุล 
 ๘๑๑ นายโชตินรินทร์  เกิดสม 
 ๘๑๒ นายโชติพัฒน์  สิชฌรังษี 
 ๘๑๓ นายไชยชนะ  สุทธิวรชัย 
 ๘๑๔ นายไชยยศ  กองทอง 
 ๘๑๕ นายณรงค์  วิมลโสภณกิตติ 
 ๘๑๖ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว 
 ๘๑๗ นายณรงค์  สืบตระกูล 
 ๘๑๘ นายณัชชนนท์  สุรัตนชัยการ 
 ๘๑๙ นายดนัย  เจียมวิเศษสุข 
 ๘๒๐ นายดนัย  สุนันทารอด 
 ๘๒๑ นายเดช  วิเศษพาณิชย์ 
 ๘๒๒ นายเด็ดดวง  อนุกูล 
 ๘๒๓ นายไตรรงค์  คัมภีร์พงศ์ 
 ๘๒๔ นายถวัลย์  โพธิ์ประสาท 
 ๘๒๕ นายถิรพันธ์  ศุกระศร 
 ๘๒๖ นายทรงกลด  อินทะกนก 
 ๘๒๗ นายทรงวุฒิ  สายแก้ว 
 ๘๒๘ นายทวีนาท  แก้วนิมิตร 
 ๘๒๙ นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ 
 ๘๓๐ นายเทวัญ  หุตะเสวี 
 ๘๓๑ นายธงชัย  ทุ่งโพธิแดง 
 ๘๓๒ เรืออากาศตรี  ธนพล  ภัทรฉวี 
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 ๘๓๓ นายธนพล  รอดภัย 
 ๘๓๔ นายธนศักดิ์  ศุภศิริพงษ์ชัย 
 ๘๓๕ นายธนิศร์  วงศ์ปิยะสถิตย์ 
 ๘๓๖ นายธนู  บุญเลิศ 
 ๘๓๗ นายธนูสินธ์  ไชยสิริ 
 ๘๓๘ นายธรรมรงค์  ราชามุสิกะ 
 ๘๓๙ นายธวัช  เจริญวัย 
 ๘๔๐ นายธวัช  พรหมอยู่ 
 ๘๔๑ นายธวัชชัย  เกตุพันธุ์ 
 ๘๔๒ นายธวัชชัย  แท้เที่ยง 
 ๘๔๓ นายธวัชชัย  แปรงศรี 
 ๘๔๔ นายธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ 
 ๘๔๕ นายธวัชชัย  ศรีทอง 
 ๘๔๖ ว่าที่ร้อยตรี  ธานินทร์  ร้ิวธงชัย 
 ๘๔๗ นายธีรชัย  ทศรฐ 
 ๘๔๘ นายธีรพล  ประเสริฐกุล 
 ๘๔๙ นายธีรพล  สกุลรักษ์ 
 ๘๕๐ นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ 
 ๘๕๑ นายธีรวัฒน์  รัตนกุล 
 ๘๕๒ นายนภดล  จารุพงศ์ 
 ๘๕๓ นายนรภัทร  ปลอดทอง 
 ๘๕๔ นายนรินทร์  บําเรอพงศ์ 
 ๘๕๕ นายนรินทร์  วรรณมหินทร์ 
 ๘๕๖ นายนาวีกร  บุญตาระวะ 
 ๘๕๗ นายนิคม  สุระเกตุ 
 ๘๕๘ นายนิมิตร  ปัทมาคม 
 ๘๕๙ นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร 
 ๘๖๐ นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์ 
 ๘๖๑ นายนิวัตร  ชูสมุทร 
 ๘๖๒ นายนิวัติ  น้อยผาง 
 ๘๖๓ นายบรรจง  กนะกาศัย 
 ๘๖๔ นายบัญชา  วัฒนวงศ์ 

 ๘๖๕ นายบัญญัติ  ศรีอุทัย 
 ๘๖๖ นายบัณฑิต  นันทนาพรชัย 
 ๘๖๗ นายบําเหน็จ  บินหรีม 
 ๘๖๘ นายบุญช่วย  ผูกสี 
 ๘๖๙ นายบุญโชค  ขุนเพชร 
 ๘๗๐ นายบุญเติมภู  รองเลื่อน 
 ๘๗๑ นายบุญเลิศ  คําเจริญ 
 ๘๗๒ นายบุญเลิศ  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา 
 ๘๗๓ นายปณิธาน  สุนารัตน์ 
 ๘๗๔ นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง 
 ๘๗๕ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล 
 ๘๗๖ นายประจักษ์  ทองบัว 
 ๘๗๗ นายประจินต์  ธารศิริสิน 
 ๘๗๘ นายประโดม  รัชเวทย์ 
 ๘๗๙ นายประทิม  โกษาแสง 
 ๘๘๐ นายประพันธ์  จันทร์ชุ่ม 
 ๘๘๑ นายประภาส  วันเดีย 
 ๘๘๒ นายประมวล  มุ่งมาตร 
 ๘๘๓ นายประมูลสิทธิ์  ศรีสงคราม 
 ๘๘๔ นายประโยชน์  เลี่ยวสมบูรณ์ 
 ๘๘๕ นายประวัติ  ใจตรง 
 ๘๘๖ นายประเวศ  ไทยประยูร 
 ๘๘๗ นายประสงค์  แผ่สุวรรณ 
 ๘๘๘ นายประสพ  วัลลภศิริ 
 ๘๘๙ นายประสาน  ศัทโท 
 ๘๙๐ นายประสิทธิ์  นวลทิม 
 ๘๙๑ นายประสิทธิ์  เปรมจิตร์ 
 ๘๙๒ นายปราโมทย์  ธัญญพืช 
 ๘๙๓ นายปรีชา  กิตติสัตยกุล 
 ๘๙๔ นายปรีชา  เปล่งผิว 
 ๘๙๕ นายปัญญศักย์  โสภณวสุ 
 ๘๙๖ นายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม 
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 ๘๙๗ นายปานทอง  สระคูพันธ์ 
 ๘๙๘ นายปิติพัฒน์  อารีโชติอนันต์ 
 ๘๙๙ นายปิยะ  วงศ์ลือชา 
 ๙๐๐ นายเปลี่ยน  แก้วฤทธิ์ 
 ๙๐๑ นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ 
 ๙๐๒ นายผล  ดําธรรม 
 ๙๐๓ ดาบตํารวจ  เผด็จชัย  บุญศักดิ์ 
 ๙๐๔ ร้อยตรี  พงศธร  ศิริสาคร 
 ๙๐๕ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร 
 ๙๐๖ นายพงษ์ศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 
 ๙๐๗ นายพงษ์สวัสดิ์  ธีรภัคสิริ 
 ๙๐๘ นายพรชัย  สังวรเจต 
 ๙๐๙ นายพรชัย  หลิมตระกูล 
 ๙๑๐ นายพรเทพ  ไตรวุฒิชน 
 ๙๑๑ นายพรเทพ  ผ่องศรี 
 ๙๑๒ นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ 
 ๙๑๓ นายพรเลิศ  โชคชัย 
 ๙๑๔ นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ 
 ๙๑๕ นายพันธุ์ศักดิ์  ชื่นใจ 
 ๙๑๖ นายพิจิตร  บุญทัน 
 ๙๑๗ นายพิชัย  ใจเสือ 
 ๙๑๘ นายพิชัย  ธิตินวทรัพย์ 
 ๙๑๙ นายพิชัย  แพเกาะ 
 ๙๒๐ นายพิชัย  เสริมสุวรรณ 
 ๙๒๑ นายพิชิต  บุญรอด 
 ๙๒๒ นายพิชิต  พันธุ์พิทยแพทย์ 
 ๙๒๓ นายพิชิต  โมกศรี 
 ๙๒๔ นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ 
 ๙๒๕ นายพิทักษ์  บุญชูกุศล 
 ๙๒๖ นายพิทักษ์  ศรีสุระ 
 ๙๒๗ นายพิพัฒน์  คันธา 
 ๙๒๘ นายพิภัช  ประจันเขตต์ 

 ๙๒๙ นายพิริยะ  พลวัน 
 ๙๓๐ นายพิศาล  อาแว 
 ๙๓๑ นายพิษณุ  พลอยสุข 
 ๙๓๒ นายพีรพงศ์  ศิริวัฒน์ 
 ๙๓๓ นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล 
 ๙๓๔ นายพูลทวี  ศิวะพิรุฬห์เทพ 
 ๙๓๕ นายไพทูรย์  มานะดี 
 ๙๓๖ นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม 
 ๙๓๗ นายไพบูลย์  โรจนะวิชานนท์ 
 ๙๓๘ นายไพรัช  ใหม่ชมภู 
 ๙๓๙ นายไพรัตน์  จันทร์ผลหอม 
 ๙๔๐ นายไพรัตน์  น้อยหมอ 
 ๙๔๑ นายไพศาล  สุขปัญญา 
 ๙๔๒ นายภวัต  ใจห้าว 
 ๙๔๓ นายภักดี  ศักดิ์พิสิษฐ์ 
 ๙๔๔ นายภิญโญ  หิตโกเมท 
 ๙๔๕ นายภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช 
 ๙๔๖ ว่าที่ร้อยตรี  ภูษิต  ไชยทอง 
 ๙๔๗ นายภูสิต  สมจิตต์ 
 ๙๔๘ นายมนตรี  เกิดจิ๋ว 
 ๙๔๙ นายมนตรี  ศักดิ์เมือง 
 ๙๕๐ นายมนัส  ขันใส 
 ๙๕๑ นายมนัส  ศุภวิริยากร 
 ๙๕๒ นายมนัสพงศ์  พรหมพิสิฐพงศ์ 
 ๙๕๓ นายมนัสพนธ์  ธนาสุภาพันธ์ 
 ๙๕๔ นายเมธา  รุ่งฤทัยวัฒน์ 
 ๙๕๕ นายเมืองคร  สิริสาร 
 ๙๕๖ นายยรรยง  พลสันติกุล 
 ๙๕๗ นายยุทธเดช  พลอยสังวาลย์ 
 ๙๕๘ นายยุทธนา  สายสิงห์ทอง 
 ๙๕๙ นายรณชิต  สิงหเสมานนท์ 
 ๙๖๐ นายรณรงค์  นครจินดา 
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 ๙๖๑ นายรังสรรค์  รัตนสิงห์ 
 ๙๖๒ นายรังสิฏ  เศียรอุ่น 
 ๙๖๓ นายรัชฐพนธ์  ณ  อุบล 
 ๙๖๔ นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี 
 ๙๖๕ นายราเชนทร์  อัศเวศน์ 
 ๙๖๖ นายเรวัต  สิงห์เรือง 
 ๙๖๗ นายเรืองฤทธิ์  กรมเกลี้ยง 
 ๙๖๘ นายเรืองศักดิ์  วรหาญ 
 ๙๖๙ นายโรจน์พงษ์  แก่นจันทน์ 
 ๙๗๐ นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ 
 ๙๗๑ นายวรกิตติ  ศรีทิพากร 
 ๙๗๒ นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ 
 ๙๗๓ นายวรพจน์  เอี่ยมรักษา 
 ๙๗๔ นายวรากร  สิทธิมาลิก 
 ๙๗๕ นายวรานนท์  ย้ิมมงคล 
 ๙๗๖ ร้อยโท  วสันต์  สุขสมบูรณ์ 
 ๙๗๗ นายวัชรพงษ์  โพธิ์สูง 
 ๙๗๘ นายวัชรินทร์  พุ่มจิตร์ 
 ๙๗๙ นายวัชรินทร์  รัตนบรรณกิจ 
 ๙๘๐ นายวันชัย  คงเกษม 
 ๙๘๑ นายวันชัย  จันทร์พร 
 ๙๘๒ นายวัยวุฒิ  อาศรัยผล 
 ๙๘๓ ว่าที่ร้อยตรี  วิกรม  จากที่ 
 ๙๘๔ นายวิจิตร  จําปาสกุล 
 ๙๘๕ นายวิจิตร  สารานพกุล 
 ๙๘๖ นายวิชัย  คัมภีรปรีชา 
 ๙๘๗ นายวิชัย  จิรฉัตรมงคล 
 ๙๘๘ นายวิชัย  บุญประคอง 
 ๙๘๙ นายวิชัย  ปาละศักดิ์ 
 ๙๙๐ นายวิชิต  อรุณมานะกุล 
 ๙๙๑ นายวิญญู  หม่ันการ 
 ๙๙๒ นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต 

  ๙๙๓ นายวิพงศ์  ดาวรัตนหงษ์ 
  ๙๙๔ นายวิรัตน์  อรรถธีระพงษ์ 
  ๙๙๕ นายวิรุจ  วิชัยบุญ 
  ๙๙๖ นายวิโรจน์  ศรีสวัสดิ์ 
  ๙๙๗ นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล 
  ๙๙๘ นายวิศิษฎ์  หมายดี 
  ๙๙๙ นายวิเศษ  สบายจิตร 
๑๐๐๐ นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ 
๑๐๐๑ นายวีรณรงค์  อังคารชุน 
๑๐๐๒ นายวีรวัฒน์  วุฒิสาร 
๑๐๐๓ นายวีระชาติ  ผ่องโชติ 
๑๐๐๔ นายวีระชาติ  วัฒนะศิริขจร 
๑๐๐๕ นายวีระศักดิ์  ฤทธิเดช 
๑๐๐๖ นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา 
๑๐๐๗ นายวุฒิชัย  ศรีสุริยกานนท์ 
๑๐๐๘ นายเวียงชัย  แก้วพินิจ 
๑๐๐๙ เรือโท  ศตวรรษ  อนันตกูล 
๑๐๑๐ นายศักดา  วิทยาศิริกุล 
๑๐๑๑ นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ 
๑๐๑๒ นายศักดิ์สิทธิ์  แย้มศรี 
๑๐๑๓ นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา 
๑๐๑๔ นายศิริชัย  ศิริไปล์ 
๑๐๑๕ นายศิริชัย  เสรีนนท์ชัย 
๑๐๑๖ นายศิลป์ชัย  รามณีย์ 
๑๐๑๗ นายศุภกร  มูลสุวรรณ 
๑๐๑๘ นายโศภนมิตร์  บุนนาค 
๑๐๑๙ นายส่ง  วาทีรชตะ 
๑๐๒๐ นายสงกรานต์  ไมยวงษ์ 
๑๐๒๑ นายสถิตย์  ไวว่อง 
๑๐๒๒ นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์ 
๑๐๒๓ นายสมเกียรติ  จันหนู 
๑๐๒๔ นายสมคิด  โพธิ์สง่า 
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๑๐๒๕ นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ 
๑๐๒๖ นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ 
๑๐๒๗ นายสมชาย  เมธวัฒน์ธรากุล 
๑๐๒๘ นายสมชาย  สายัณห์ 
๑๐๒๙ นายสมเดช  มานิตย์ 
๑๐๓๐ นายสมปราชญ์  จงจิต 
๑๐๓๑ นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร 
๑๐๓๒ นายสมพร  พรหมพันธุ์ 
๑๐๓๓ นายสมเพชร  สร้อยสระคู 
๑๐๓๔ นายสมภพ  ว่องวัฒนกิจ 
๑๐๓๕ นายสมโภช  โชติชูช่วง 
๑๐๓๖ นายสมโภชน์  โอทอง 
๑๐๓๗ นายสมยศ  มะลิลา 
๑๐๓๘ นายสมยศ  รอดแช่ม 
๑๐๓๙ นายสมยศ  วงศ์เจริญ 
๑๐๔๐ นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ 
๑๐๔๑ นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ 
๑๐๔๒ นายสมศักดิ์  นิสัยสม 
๑๐๔๓ นายสมศักดิ์  บุญทํานุก 
๑๐๔๔ นายสมหมาย  เรืองรัตน์ 
๑๐๔๕ นายสมหวัง  บุญระยอง 
๑๐๔๖ นายสมหวัง  พ่วงบางโพ 
๑๐๔๗ นายสมหวัง  เรืองเพ็ง 
๑๐๔๘ ว่าที่ร้อยตรี  สมัย  คําชมภู 
๑๐๔๙ นายสมัย  ไชยรักษ์ 
๑๐๕๐ นายสยาม  ศิริมงคล 
๑๐๕๑ นายสรกฤช  ชื่นจิตต์ 
๑๐๕๒ นายสรวิชญ์  ไชยสวัสดิ์ 
๑๐๕๓ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ 
๑๐๕๔ นายสวัสดิ์  จันทา 
๑๐๕๕ นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ 
๑๐๕๖ นายสัญชัย  ทองอุทัย 

๑๐๕๗ นายสันติ  นฤมิตร 
๑๐๕๘ นายสันติ  ผินเจริญ 
๑๐๕๙ นายสัมพันธ์  ทวนเงิน 
๑๐๖๐ นายสาธิต  ทองศรี 
๑๐๖๑ นายสานิตย์  เกริกสกุล 
๑๐๖๒ นายสายัณห์  ชนะชัยวงศ์ 
๑๐๖๓ นายสําราญ  ถาวงษ์เพีย 
๑๐๖๔ นายสําเริง  ไชยเสน 
๑๐๖๕ นายสิญจน์  เวชไพจิตร 
๑๐๖๖ นายสิทธิ  พิพัฒน์ชัยกร 
๑๐๖๗ นายสิทธิชัย  เผ่าพันธุ์ 
๑๐๖๘ นายสิธิชัย  จินดาหลวง 
๑๐๖๙ นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ 
๑๐๗๐ ว่าที่ร้อยตรี  สิโรตม์  บัวใหญ่ 
๑๐๗๑ นายสุชน  ภัยธิราช 
๑๐๗๒ นายสุชาติ  ทองบุญยัง 
๑๐๗๓ นายสุชาติ  ทีคะสุข 
๑๐๗๔ นายสุชิน  สุธาชีวะ 
๑๐๗๕ นายสุธี  ป่ินไพสิฐ 
๑๐๗๖ นายสุนทร  จําปาหอม 
๑๐๗๗ นายสุพจน์  ชนะกิจ 
๑๐๗๘ นายสุพล  โพธิ์แก้ว 
๑๐๗๙ นายสุพัฒน์  คําภักดี 
๑๐๘๐ ว่าที่ร้อยโท  สุเมธ  ทองดี 
๑๐๘๑ นายสุรชัย  ธัชกวิน 
๑๐๘๒ นายสรุชาติ  แก้วศิลา 
๑๐๘๓ นายสุรพงษ์  ไชยนิตย์ 
๑๐๘๔ นายสุรพล  ชัยเพิ่มกุล 
๑๐๘๕ นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ 
๑๐๘๖ นายสุรศักดิ์  จิตอารีรัตน์ 
๑๐๘๗ นายสุรศักดิ์  แดนพันธ์ 
๑๐๘๘ นายสุวพงษ์  ภูนาคพันธุ์ 
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๑๐๘๙ นายสุวัฒน์  เกิดผล 
๑๐๙๐ นายเสถียร  เจริญเหรียญ 
๑๐๙๑ นายเสถียร  พลจันทร์ 
๑๐๙๒ นายโส  เหมกุล 
๑๐๙๓ นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ์ 
๑๐๙๔ นายโสภณ  ห่วงญาติ 
๑๐๙๕ นายไสว  ประภาศรี 
๑๐๙๖ นายองอาจ  สังคหัตถากร 
๑๐๙๗ นายอดิเทพ  กมลเวชช์ 
๑๐๙๘ นายอดุลย์  ฮวกนิล 
๑๐๙๙ นายอนวัช  สุวรรณเดช 
๑๑๐๐ นายอนิรุจ  อารีย์ 
๑๑๐๑ นายอนิรุทธิ์  ดา่นศิระวานิชย์ 
๑๑๐๒ นายอนุชัย  บูรณประเสริฐกุล 
๑๑๐๓ นายอนุรัฐ  ไทยตรง 
๑๑๐๔ นายอนุสรณ์  บุญกวิน 
๑๑๐๕ ว่าที่ร้อยตรี  อภินันท์  เผือกผ่อง 
๑๑๐๖ นายอภิรศักดิ์  พฤกษชาติ 
๑๑๐๗ นายอภิวัฒน์  จันทรมณี 
๑๑๐๘ นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ 
๑๑๐๙ นายอมร  วงศ์วรรณ 
๑๑๑๐ นายอยุธ  บางหลวง 
๑๑๑๑ นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ 
๑๑๑๒ นายอลงกรณ ์ แอคะรัจน์ 
๑๑๑๓ นายอําพล  อังคภากรณ์กุล 
๑๑๑๔ นายอิทธิวุฒิ  ฐิติวร 
๑๑๑๕ นายอินทรพล  สุทธิวิริยะ 
๑๑๑๖ นายอุดม  ไชยสาลี 
๑๑๑๗ นายเอกชัย  ธนผลผดุงกุล 
๑๑๑๘ นายเอกวิทย์  อํานวย 
๑๑๑๙ พันตํารวจโท  กรวัชร์  ปานประภากร 
๑๑๒๐ นายกีรติ  ณ  พัทลุง 

๑๑๒๑ นายเกษมสันต์  อัมพันธ์ 
๑๑๒๒ นายเกิดโชค  เกษมวงศ์จิตร 
๑๑๒๓ นายคัมภีร์  อนุรักษ์ 
๑๑๒๔ นายจักรี  เปรมสมิทธ์ 
๑๑๒๕ นายชลัยสิน  โพธิเจริญ 
๑๑๒๖ พันตํารวจโท  ชินโชติ  พุฒิวรรธธาดา 
๑๑๒๗ นายต่อศักดิ์  สวนใจ 
๑๑๒๘ พันตํารวจโท  ถวัล  ม่ังค่ัง 
๑๑๒๙ นายทวี  ดวงธัมมา 
๑๑๓๐ นายธํารงค์  ลิ้มชัยกิจ 
๑๑๓๑ นายนักรบ  นาคพรหม 
๑๑๓๒ นายนิธิต  ภูริคุปต์ 
๑๑๓๓ นายบุญเลศิ  แก้วจันทร์ 
๑๑๓๔ นายประยุทธ  พินทุนันท์ 
๑๑๓๕ นายประวิทย์  จ๋วงพานิช 
๑๑๓๖ นายประสาร  สง่าแสง 
๑๑๓๗ นายพงศ์พันธ์  พัฒนภักดี 
๑๑๓๘ พันตํารวจโท  พงศ์อินทร์  อินทรขาว 
๑๑๓๙ พันตํารวจโท  พเยาว์  ทองเสน 
๑๑๔๐ นายไพฑูรย์  อําพันธ์ 
๑๑๔๑ พันตํารวจเอก  ไพสิฐ  วงศ์เมือง 
๑๑๔๒ นายภราดร  ขุนทองจันทร์ 
๑๑๔๓ นายมณฑล  ศรีกระจิบ 
๑๑๔๔ พันตํารวจโท  มนตรี  บุณยโยธิน 
๑๑๔๕ พันตรี  รัฐกฤษณ์  ใจจริง 
๑๑๔๖ นายวัฒนา  จอมพลาพล 
๑๑๔๗ นายวานิช  คล้ายสงคราม 
๑๑๔๘ นายวิชัย  ไชยมงคล 
๑๑๔๙ นายวินัย  มณฑาพงษ์ 
๑๑๕๐ พันตํารวจโท  สมบูรณ์  สาระสิทธิ์ 
๑๑๕๑ นายสุดชาย  ถนอมเกียรติ 
๑๑๕๒ พันตํารวจโท  สุพจน์  นาคเงินทอง 
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๒๔๓๓ นางจุรินทร์  ประสารวรรณ์ 
๒๔๓๔ นางน้อยทิพย์  คําสวัสดิ์ 
๒๔๓๕ นางสาวนารีรัตน์  จงสัจจา 
๒๔๓๖ นางร่ืนฤดี  ริมชลา 
๒๔๓๗ นางฤดีร่ืน  เริงรณอาษา 
๒๔๓๘ นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจํารัส 
๒๔๓๙ นางสาวสุนทรา  ติละกูล 
๒๔๔๐ นางสุรีย์พร  สหวัฒน์ 
๒๔๔๑ นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม 
๒๔๔๒ นางกัญกร  จุลเพชร 
๒๔๔๓ นางกาญจนา  เพ็ชรวิเศษ 
๒๔๔๔ นางสาวขนิษฐา  ฤทธิศาสตร์ 
๒๔๔๕ นางจรัส  ใยเย่ือ 
๒๔๔๖ นางสาวจริยา  ศิริพันธ์ 
๒๔๔๗ นางจันทร์จิรา  สนธิศิริ 
๒๔๔๘ นางจินตนา  เจริญชีวะกุล 
๒๔๔๙ นางจินตนา  เลิศทองทับทิม 
๒๔๕๐ นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ 
๒๔๕๑ นางฉัตรทอง  ศิริอนันต์ 
๒๔๕๒ นางชูศรี  พุทธเจริญ 
๒๔๕๓ นางฐิติรัตน์  เพ็ชรพล 
๒๔๕๔ นางณรรฐวรรณ  ภูสุวรรณ 
๒๔๕๕ นางณิทฐา  แสวงทอง 
๒๔๕๖ นางดวงกมล  ทองศรี 
๒๔๕๗ นางดวงใจ  ศรัทธาสุข 
๒๔๕๘ นางสาวดวงพร  บุญครบ 
๒๔๕๙ นางดารณี  กาญจนะ  คุ้มสิน 
๒๔๖๐ นางตระการตา  พิสุทธิ์ไพศาล 
๒๔๖๑ นางทิพพรัตน์  ย่ีสุ่น 
๒๔๖๒ นางสาวทิพย์วิภา  วิชัยธนพัฒน์ 
๒๔๖๓ นางธนาพร  ชูเรือง 
๒๔๖๔ นางธนิตา  กุลสุวรรณ 

๒๔๖๕ นางธีรนันท์  รัตนมาลี 
๒๔๖๖ นางนนทิพา  เอกอุรุ 
๒๔๖๗ นางนภัสชนน์  นิธิวรรณกุล 
๒๔๖๘ นางนลินี  สุวรรณโชติ 
๒๔๖๙ นางสาวนวรัตน์  ศรีทองดีประพันธ์ 
๒๔๗๐ นางนวลละออ  รัตนพันธ์ศรี 
๒๔๗๑ นางนิพัธธา  มณีวรรณ 
๒๔๗๒ นางนิภา  สุวรรณสุจริต 
๒๔๗๓ นางนิสา  แก้วท่าไม้ 
๒๔๗๔ นางเนรัญชรา  โตสุพันธุ์ 
๒๔๗๕ นางบําเพ็ญ  บุญชูดวง 
๒๔๗๖ นางบุญชุบ  คงทรัพย์ 
๒๔๗๗ นางบุญล้อม  คําภักดี 
๒๔๗๘ นางสาวบุหงา  ภักดี 
๒๔๗๙ นางปภาวดี  ธรรมสนอง 
๒๔๘๐ นางสาวประทุม  เผือกน่วม 
๒๔๘๑ นางประมวล  เตียวแซ 
๒๔๘๒ นางสาวปรานอม  เกตุแก้ว 
๒๔๘๓ นางปริษา  พิกุลขาว 
๒๔๘๔ นางผ่องพรรณ  จันทะราชา 
๒๔๘๕ นางพจนีย์  ขจรปรีดานนท์ 
๒๔๘๖ นางพัชรินทร์  ต๋าแปง 
๒๔๘๗ นางพัชรี  ศิริเจริญ 
๒๔๘๘ นางพันธนันท์  พันธุศิลป์ 
๒๔๘๙ นางพมิลพร  เพียรเสถียรกุล 
๒๔๙๐ นางเพียงใจ  วรเลิศ 
๒๔๙๑ นางไพเราะ  วงษ์ไทยผดุง 
๒๔๙๒ นางไพลิน  เขื่อนทา 
๒๔๙๓ นางภัทรปภา  ธนกุลชูวงศ์ 
๒๔๙๔ นางเมตตา  กลิ่นเมฆ 
๒๔๙๕ นางวนิดา  รุ่งแดง 
๒๔๙๖ นางสาววรพันธุ์  รุ่งกรุด 
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๒๔๙๗ นางวราภรณ์  สังสง 
๒๔๙๘ นางวาสนา  จันทรอุไร 
๒๔๙๙ นางสาวศรีสุดา  ประเคนรี 
๒๕๐๐ นางสาวศศิธร  อินทกุล 
๒๕๐๑ นางสาวศัณสณีย์  ศิลป์เบ็ญจพร 
๒๕๐๒ นางศิวลี  ปาละศักดิ์ 
๒๕๐๓ นางสกุลพร  หศิภาพร 
๒๕๐๔ นางสมนึก  ป้องมิตรอมรา 
๒๕๐๕ นางสักการะ  วงศ์ลําดวน 
๒๕๐๖ นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา 
๒๕๐๗ นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี 
๒๕๐๘ นางสาวสุณี  สทุธิวานิช 
๒๕๐๙ นางสาวสุนันท์  อังเกิดโชค 
๒๕๑๐ นางสุนารี  ขัตตะนัน 
๒๕๑๑ นางสุนีย์  บัวใหญ่ 
๒๕๑๒ นางสุนีย์  ลีละศุภพงษ์ 
๒๕๑๓ นางสุภมาส  ศรมณี 
๒๕๑๔ นางสุภาณี  มรุธาวานิช 
๒๕๑๕ นางสาวสุภาพ  บุญเพิ่ม 
๒๕๑๖ นางสาวสุภารัตน์  เอกวานิช 
๒๕๑๗ นางสุมาลี  ฐานวิเศษ 
๒๕๑๘ นางสุริพร  ขจรวีระธรรม 
๒๕๑๙ นางสาวสุรีนาฎ  ชมุแวงวาปี 
๒๕๒๐ นางสุวคนธ์  กันยะกาญจน์ 
๒๕๒๑ นางโสภา  ไอยรากาญจนกุล 
๒๕๒๒ นางอรไท  ศักดิ์พันธ์พนม 
๒๕๒๓ นางสาวอัจฉรา  วงษ์เอก 
๒๕๒๔ นางอัจฉราวรรณ  มณีขัติย์ 
๒๕๒๕ นางสาวอัจฉริยา  วรรธนาภา 
๒๕๒๖ นางอัญชลี  ร้ิวธงชัย 
๒๕๒๗ นางอัปสร  เวศพันธ์ 
๒๕๒๘ นางอําไพ  กุบแก้ว 

๒๕๒๙ นางอุบล  หอมนาน 
๒๕๓๐ นางกันยา  สุริฉันท์ 
๒๕๓๑ นางจิรภา  สินธุนาวา 
๒๕๓๒ นางสาวฉวีวรรณ  จิรสิทธิ์ 
๒๕๓๓ นางนงภรณ์  รุ่งเพ็ชรวงศ์ 
๒๕๓๔ นางสาวบุษบา  เกตุอุดม 
๒๕๓๕ นางสาวปภาดา  มีชูเสพย์ 
๒๕๓๖ นางปรีดา  ดีโยธา 
๒๕๓๗ นางผ่องพรรณ  กาญจนวัฒนา 
๒๕๓๘ พันตํารวจโทหญิง  พรทิพย์  ล.วีระพรรค 
๒๕๓๙ นางพิมพ์ประไพ  วิบูลย์ 
๒๕๔๐ นางภัทราภรณ์  เชาวลิต 
๒๕๔๑ นางรัชดาวรรณ  ศิริไพบูลย์ 
๒๕๔๒ นางรัตนา  รัตนพัฒนากุล 
๒๕๔๓ นางวรรณดี  บัวภา 
๒๕๔๔ นางสาวสุทัสสา  สุขสว่าง 
๒๕๔๕ นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร 
๒๕๔๖ นางอัญชลี  พัฒนสาร 
๒๕๔๗ นางอุไรวรรณ  สถานานนท์ 
๒๕๔๘ นางสาวจงดี  มีแต้ม 
๒๕๔๙ นางจริยาพร  สุวรรณมงคล 
๒๕๕๐ นางสาวจันทนา  ธรรมฤาชุ 
๒๕๕๑ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ฐิตวัฒนกุล 
๒๕๕๒ นางสาวจินตนา  ทังศิริ 
๒๕๕๓ นางจินตนา  ยงพฤกษา 
๒๕๕๔ นางจุฑาทิพ  ลักษณา 
๒๕๕๕ นางสาวดลใจ  ทดแทนคุณ 
๒๕๕๖ นางสาวทัศนีย์  จิตต์ทองกุล 
๒๕๕๗ นางทิพวรรณ  กลิ่นแก้ว 
๒๕๕๘ นางธนพร  ศิริเต็มกุล 
๒๕๕๙ นางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์ 
๒๕๖๐ นางสาวนลินทิพย์  พรประเสริฐชัย 
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๓๒๖๕ นางวิมลรัตน์  โสภณ 
๓๒๖๖ นางสาวศรีไพร  รุ่งสว่าง 
๓๒๖๗ นางสมคิด  จตุรภัทร 
๓๒๖๘ นางสิรินันท์  พงษ์ธรรม 
๓๒๖๙ นางเสาวลักษณ์  อังคะวานิช 
๓๒๗๐ นางอภิญญา  นิติอาภรณ์ 
๓๒๗๑ นางสาวอรพรรณ  หิรัญบัฏ 
๓๒๗๒ นางขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ 
๓๒๗๓ นางต้องฤดี  มากบุญ 
๓๒๗๔ พลตรีหญิง  นวลทิพย์  อรุณศรี 
๓๒๗๕ นางพจนี  คุ้มฉายา 

๓๒๗๖ นางพรวิมล  ดิษฐกุล 
๓๒๗๗ นางพิณทอง  พอจิต 
๓๒๗๘ นางพุดตาน  ชัยวงศ์ 
๓๒๗๙ นางรัชเกล้า  กังศศิเทียม 
๓๒๘๐ พลตรีหญิง  รัชดา  เกาฏีระ 
๓๒๘๑ นางวิภาดา  สีตบุตร 
๓๒๘๒ นางวิรุณลักษณ์  ตราชูธรรม 
๓๒๘๓ พลอากาศตรีหญิง  อุดมลักษณ์  สนแจ้ง 
๓๒๘๔ นางเอมวลี  แสวงศักดิ์ 
๓๒๘๕ นางจอมทอง  เกียรติไพบูลย์ 
๓๒๘๖ นางพันทิพา  จักทิก 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
 ๒ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ 
 ๓ นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์ 
 ๔ นายเชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร 
 ๕ นายอารักษ์  โพธิทัต 
 ๖ นายเทอดพงศ์  คงจันทร์ 
 ๗ นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ 
 ๘ นายก่อเกียรติ  สุวรรณโชติ 
 ๙ นายชนินทร์  ขาวจันทร์ 
 ๑๐ นายชาตรี  ลิ้มผ่องใส 
 ๑๑ ร้อยโท  ชุมพล  กฤษณสุวรรณ 
 ๑๒ นายธนศักดิ์  มังกโรทัย 
 ๑๓ นายนัทพงศ์  สุวรรณรัตน์ 
 ๑๔ นายนิพจน์  อัษญคุณ 
 ๑๕ นายพรชัย  เมธาภรณ์พงศ์ 
 ๑๖ นายพีระ  ทองโพธ์ิ 
 ๑๗ นายศิริศักดิ์  ศิริผล 
 ๑๘ นายสมโภชน์  สุทธาธิวงษ์ 
 ๑๙ นายสรพงค์  ศรียานงค์ 

 ๒๐ นายสุชาติ  ศรีไพบูลย์ 
 ๒๑ นายสุรพงษ์  มาลี 
 ๒๒ นายสุวัฒน์  เอื้อเฟื้อ 
 ๒๓ นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล 
 ๒๔ นายเอนก  มีมงคล 
 ๒๕ พลโท  ภาณุ  พรหมดิเรก 
 ๒๖ พลตรี  กฤษณ์โยธิน  ศศิพัฒนวงษ์ 
 ๒๗ พลตรี  กฤษณะ  วัชรเทศ 
 ๒๘ พลตรี  กุลเดช  จันทรฆาฎ 
 ๒๙ พลตรี  โกศล  ชูใจ 
 ๓๐ พลตรี  จุฬา  เจริญวัฒนากุล 
 ๓๑ พลตรี  ชยันติ์  เหมะรัชตะ 
 ๓๒ พลตรี  ธวัชชัย  ฟักเทพ 
 ๓๓ พลตรี  บุญชู  กลิ่นสาคร 
 ๓๔ พลตรี  ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ 
 ๓๕ พลตรี  พงษ์ศักดิ์  โสวัณณะ 
 ๓๖ พลตรี  พนมเทพ  เวสารัชชนันท์ 
 ๓๗ พลตรี  พีรพงศ์  ศรีพันธุ์วงศ์ 
 ๓๘ พลตรี  ภัทรเดช  แก้วบริสุทธิ์ 
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 ๔๘๗ นายอรรณพ  เสือกระจ่าง 
 ๔๘๘ นายอาคม  พิญญศักดิ์ 
 ๔๘๙ นายอํานวย  ฤทธิชัย 
 ๔๙๐ นายเอกพงษ์  บุญมา 
 ๔๙๑ นายเอนก  ธํารงมาศ 
 ๔๙๒ นายโอสถ  นาคสกุล 
 ๔๙๓ นายกฤษณะ  พึ่งปาน 
 ๔๙๔ นายการุณ  แสนจิตร 
 ๔๙๕ เรือเอก  ชลลิต  หม่ืนศรี 
 ๔๙๖ นายธนู  ธรรมหิเวศน์ 
 ๔๙๗ นายประสาน  ชาติไทย 
 ๔๙๘ นายปัญญา  ชูพานิช 
 ๔๙๙ นายไพศาล  สุวรรณรักษ์ 
 ๕๐๐ นายย่ิงใหญ่  รัศสุวรรณ์ 
 ๕๐๑ นายวีระศักดิ์  ทวีศักดิ์ 
 ๕๐๒ นายศุภฤกษ์  รัตนศิริ 
 ๕๐๓ นายเศรษฐพงษ์  พรหมพิทักษ์กุล 
 ๕๐๔ นายสตวัน  มะโนเคร่ือง 
 ๕๐๕ นายสุกรี  จารุภูมิ 
 ๕๐๖ นายสุมิตร  จงอัจฉริยกุล 
 ๕๐๗ นายสุวิทย์  สังข์แก้ว 
 ๕๐๘ นายเสน่ห์  ตั้งสถิตย์ 
 ๕๐๙ นายอาทิตย์  วินิจสร 
 ๕๑๐ นายอานัฐ  นิธิวัฒนพงษ์ 
 ๕๑๑ นายคมสัน  เวชรังษี 
 ๕๑๒ นายธนู  ศรีนาวาวงศ์ 
 ๕๑๓ นายธวัชชัย  ลัดกรูด 
 ๕๑๔ นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ 
 ๕๑๕ นายมาโนช  ดํารงวงษ์สุวินัย 
 ๕๑๖ นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล 
 ๕๑๗ นายสา  แสงสว่าง 
 ๕๑๘ นายสุขุม  มิตตัสสา 

 ๕๑๙ นายสุชิน  สังขพงษ์ 
 ๕๒๐ นายสุเมธา  วิเชียรเพชร 
 ๕๒๑ นายอาวีระ  ภัคมาตร์ 
 ๕๒๒ ว่าที่ร้อยตรี  ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย 
 ๕๒๓ นายธีระศักดิ์  แง้เจริญกุล 
 ๕๒๔ นายสมหวัง  โลจนอังศุ 
 ๕๒๕ นายอานนท์  จันทวิช 
 ๕๒๖ นายเกียรติศักดิ์  อิสระภักดีรัตน์ 
 ๕๒๗ นายเจริญลาภ  ฬาทอง 
 ๕๒๘ นายชํานาญ  กายประสิทธิ์ 
 ๕๒๙ นายณรงค์  หุตานุกูล 
 ๕๓๐ ว่าที่ร้อยตรี  ธรรมนูญ  สินศรานนท์ 
 ๕๓๑ นายนิยม  วัฒนประภากร 
 ๕๓๒ นายเพทาย  หมุดธรรม 
 ๕๓๓ นายภูมี  ศรีสุวรรณ 
 ๕๓๔ นายวรากร  พรหโมบล 
 ๕๓๕ นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท 
 ๕๓๖ นายศิริวัฒน์  ธนะผลเลิศ 
 ๕๓๗ นายสมศักดิ์  อัมพวันวงศ์ 
 ๕๓๘ นายสราวุธ  แก้วตาทิพย์ 
 ๕๓๙ นายสุทธิชัย  สุขสีเสน 
 ๕๔๐ นายสุรินทร์  แสงไทยทวีพร 
 ๕๔๑ นายหร่อหยา  จันทรัตนา 
 ๕๔๒ นายอํานาจ  คงทอง 
 ๕๔๓ นายอุทัย  ภูริพงศธร 
 ๕๔๔ นายจักรพันธ์  เกษภิญโญ 
 ๕๔๕ นายวัชรศักดิ์  พรหมบุญ 
 ๕๔๖ นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม 
 ๕๔๗ นายสง่า  กระต่ายทอง 
 ๕๔๘ นายกกชัย  ฉายรัศมีกุล 
 ๕๔๙ ว่าที่ร้อยตรี  กมล  เสถียรดี 
 ๕๕๐ นายกฤตธี  จําเริญพานิช 
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 ๕๕๑ นายกฤษณา  คนเพียร 
 ๕๕๒ นายกฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ 
 ๕๕๓ นายกล้าณรงค์  ยุติธรรม 
 ๕๕๔ นายกิตติ  เก่งกิตติภัทร 
 ๕๕๕ นายกิตติ  เป้าเป่ียมทรัพย์ 
 ๕๕๖ นายกิตติคุณ  บุตรคุณ 
 ๕๕๗ นายกิตติพงศ์  ผลประยูร 
 ๕๕๘ นายกิตติศักดิ์  บุญเปีย 
 ๕๕๙ นายเกริกไกร  สงธานี 
 ๕๖๐ นายเกษม  ปุ่นอุดม 
 ๕๖๑ นายโกวิท  สุทธิพงษ์วิจิตร 
 ๕๖๒ นายโกสิทธิ์  บุญส่ง 
 ๕๖๓ นายโกสินทร์  เขมภูสิต 
 ๕๖๔ นายเข็มชาติ  เพียรทํา 
 ๕๖๕ นายคณิต  คงเปีย 
 ๕๖๖ นายคณิต  เอี่ยมพิศ 
 ๕๖๗ นายคณิศร  บุญซ้อน 
 ๕๖๘ นายคัมภีร์  ศรีสุนทร 
 ๕๖๙ นายคํารณ  ใจซื่อกุล 
 ๕๗๐ นายจงสมิทธิ์  ทองเถาว์ 
 ๕๗๑ นายจตุรพร  วรพิบูลย์ศักดิ์ 
 ๕๗๒ นายจรัญ  จิตสาคร 
 ๕๗๓ นายจรัญ  ดวงศรี 
 ๕๗๔ นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว 
 ๕๗๕ นายจเร  หาสินทรัพย์ 
 ๕๗๖ นายจอม  หงษ์เวียงจันทร์ 
 ๕๗๗ นายจารึก  วงศ์วานิช 
 ๕๗๘ นายจําเนียร  สายสมบัติ 
 ๕๗๙ นายจํารัส  ช่วงชิง 
 ๕๘๐ นายจํารัส  นาแฉล้ม 
 ๕๘๑ นายจําเริญ  นิ่มนนท์ 
 ๕๘๒ นายจิรวัฒน์  วัฒนาอุดม 

 ๕๘๓ นายจิรศักดิ์  ปราบเสียง 
 ๕๘๔ นายจิรัฏฐ์  ธนันต์วรฤทธิ์ 
 ๕๘๕ นายจีรวัฒน์  พราหมณี 
 ๕๘๖ นายเจริญ  กวยรักษา 
 ๕๘๗ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ 
 ๕๘๘ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล 
 ๕๘๙ นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี 
 ๕๙๐ นายเฉลิมชัย  โชติกวณิชย์ 
 ๕๙๑ นายเฉลิมพล  ศิริอําพล 
 ๕๙๒ นายชโชคชัย  คําแหง 
 ๕๙๓ นายชนการ  ทิพย์ประเสริฐสุข 
 ๕๙๔ นายชนะ  ธรณีทอง 
 ๕๙๕ พันจ่าเอก  ชนินทร์  ราชมณี 
 ๕๙๖ นายชวกิจ  หิรัญญาภิรมย์ 
 ๕๙๗ นายชวภณ  ประชิตวัติ 
 ๕๙๘ นายชวลิต  ปราบพาล 
 ๕๙๙ นายชวลิต  อัศวะมหาศักดา 
 ๖๐๐ นายชชัชาย  เก้ือกาญจน์ 
 ๖๐๑ นายชัชวาล  ชาญวิรัตน์ 
 ๖๐๒ นายชัชวาล  สมจิตต์ 
 ๖๐๓ นายชัชวาลย์  ปัญญา 
 ๖๐๔ นายชัยชนะ  มีศิริ 
 ๖๐๕ นายชัยธรณ์  บุญมาเจริญวงษ์ 
 ๖๐๖ นายชัยพจน์  จรูญพงศ์ 
 ๖๐๗ นายชัยพัฒน์  ไชยสวัสดิ์ 
 ๖๐๘ นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ 
 ๖๐๙ นายชัยยศ  เหลืองภัทรเชวง 
 ๖๑๐ นายชัยยศ  เอื้อปัญญาพร 
 ๖๑๑ นายชัยยุทธ  คุ้มบัว 
 ๖๑๒ นายชาญชัย  พิเชษฐบุญเกียรติ 
 ๖๑๓ นายชาตรี  ณ  ถลาง 
 ๖๑๔ นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ 
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 ๖๑๕ นายชินวุฒิ  ขาวสําลี 
 ๖๑๖ นายชีพ  กิจพิทักษ์ 
 ๖๑๗ นายเชาวลิต  เกิดกลาง 
 ๖๑๘ นายเชิดเกียรติ  ทาทอง 
 ๖๑๙ นายเชียน  กับกระโทก 
 ๖๒๐ นายโชคชัย  วัฒนกูล 
 ๖๒๑ นายณรงค์  รามณรงค์ 
 ๖๒๒ นายณรงค์เดช  รักษ์ดํารงค์ 
 ๖๒๓ นายณัฐวัชร  เนตรแก้ว 
 ๖๒๔ นายดนัย  สุวรรณวัฒนา 
 ๖๒๕ นายดาํรงรัฐ  ผัดโพธิ์ 
 ๖๒๖ นายดิษฐากร  ส่งแสง 
 ๖๒๗ นายดุลยนิตย์  เมธาวิทย์ 
 ๖๒๘ นายดุสิต  นาแถมพลอย 
 ๖๒๙ นายเดชา  ดาวศรประศาสน์ 
 ๖๓๐ นายไตรทิพย์  สกุลประดิษฐ์ 
 ๖๓๑ นายไตรมิตร  นคราวนากุล 
 ๖๓๒ นายถิรนาท  เอสะนาชาตัง 
 ๖๓๓ นายทฐพร  ผิวงาม 
 ๖๓๔ ร้อยโท  ทรงพล  แป้นแก้ว 
 ๖๓๕ นายทศพร  มิตรนิโยดม 
 ๖๓๖ นายทศพล  เผื่อนอุดม 
 ๖๓๗ นายทศพล  ยุทธศิลป์กุล 
 ๖๓๘ นายทองใบ  ปัดทํา 
 ๖๓๙ นายทักสินย์  ชุ่มน้อย 
 ๖๔๐ นายทัศนัย  สุธาพจน์ 
 ๖๔๑ นายเทียนชัย  วงศ์ษา 
 ๖๔๒ นายธงชัย  โรจนกนันท์ 
 ๖๔๓ นายธนนท์  พรรพีภาส 
 ๖๔๔ นายธนภณ  กิจกาญจน์ 
 ๖๔๕ นายธนรัฐ  มหาศาล 
 ๖๔๖ นายธนิต  ฤกษ์มี 

 ๖๔๗ นายธนิต  สุภาแสน 
 ๖๔๘ นายธวัชชัย  นามสมุทร 
 ๖๔๙ นายธัชกร  เหมือนแม้น 
 ๖๕๐ นายธัญเทพ  พิมพ์สังกุล 
 ๖๕๑ นายธานี  สินประสงค์ 
 ๖๕๒ นายธํารง  คุปตะวินทุ 
 ๖๕๓ นายธีระ  เหลียวสุธีร์ 
 ๖๕๔ นายธีระเนตร  อัญชัญบุตร 
 ๖๕๕ นายธีระพล  สุขะวัลลิ 
 ๖๕๖ นายธีระวัฒน์  สงวนพงษ์ 
 ๖๕๗ นายนคร  ศิริปริญญานันท์ 
 ๖๕๘ นายนที  มนตริวัต 
 ๖๕๙ นายนนทชัย  เวยสาร 
 ๖๖๐ นายนพดล  จอมเพชร 
 ๖๖๑ นายนพดล  ชูเชิด 
 ๖๖๒ นายนพดล  วัฒายุ 
 ๖๖๓ นายนพพร  พนานุสรณ์ 
 ๖๖๔ นายนพรัตน์  รัตนพานิช 
 ๖๖๕ นายนภดล  วรกัลป์ 
 ๖๖๖ นายนิคม  จันพุ่ม 
 ๖๖๗ นายนิติ  วิวัฒน์วานิช 
 ๖๖๘ นายนิธิพัฒน์  ศรีมรกต 
 ๖๖๙ นายนิธิวัชร์  จันทร์เฉลียว 
 ๖๗๐ นายนิมณ  ทองนอก 
 ๖๗๑ นายนิมิต  บูรพาสถิตย์ 
 ๖๗๒ นายนิยม  มัชรินทร์ 
 ๖๗๓ นายนิรันดร์  สุนทรอารมณ์ 
 ๖๗๔ นายนิวัช  ปรีชา 
 ๖๗๕ นายบดินทร์  เกษมศานติ์ 
 ๖๗๖ นายบรเมศร์  ธีระคําศรี 
 ๖๗๗ นายบุญชัย  ทิพยางกูร 
 ๖๗๘ นายบุญธรรม  ทองพิจิตร 
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 ๖๗๙ นายบุญเพิ่ม  นาคดํา 
 ๖๘๐ นายบุญเหลือ  กฤติวัฒนพงษ์ 
 ๖๘๑ นายบุญเหลือ  บารมี 
 ๖๘๒ นายปกรณ์  กรรณวัลลี 
 ๖๘๓ นายประกาศ  สุขกุล 
 ๖๘๔ นายประจบ  บุญแสง 
 ๖๘๕ นายประจวบ  คงฤทธิ์ 
 ๖๘๖ นายประชัน  ไชยชนะ 
 ๖๘๗ นายประชิต  เจริญฉ่ํา 
 ๖๘๘ นายประทีป  ตระกูลสา 
 ๖๘๙ นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ 
 ๖๙๐ นายประพันธ์  โพธิ์วันนา 
 ๖๙๑ นายประพันธ์  สุวรรณ์ 
 ๖๙๒ นายประภัสสร  สืบเหล่ารบ 
 ๖๙๓ นายประภาส  ปิยะทัศน์ศรี 
 ๖๙๔ นายประภาส  สกุลดี 
 ๖๙๕ นายประมวล  สุดสายเนตร 
 ๖๙๖ นายประมาณ  อาจสาริกรณ์ 
 ๖๙๗ นายประโยชน์  ฆารไสว 
 ๖๙๘ นายประวิทย์  บุราณฤทธ์ิ 
 ๖๙๙ นายประสงค์  หล้าอ่อน 
 ๗๐๐ นายประสิทธิ์  เทศสูงเนิน 
 ๗๐๑ นายประหยัด  ช่อผกาพันธ์ 
 ๗๐๒ นายปรัชญา  เปปะตัง 
 ๗๐๓ นายปรัชญาวิชญ์  อิสระ 
 ๗๐๔ นายปราโมฑย์  ครุธแก้ว 
 ๗๐๕ นายปราโมทย์  ทํานอง 
 ๗๐๖ นายปราโมทย์  รินทราช 
 ๗๐๗ นายปราโมทย์  สะรอหมาด 
 ๗๐๘ ร้อยโท  ปรินชัย  สอนซื่อ 
 ๗๐๙ นายปรีชา  ดิลกพรเมธี 
 ๗๑๐ นายปรีชา  พรมทา 

 ๗๑๑ นายปรีชา  ยอดแก้ว 
 ๗๑๒ นายปรีชา  แสงพิสิทธิ์ 
 ๗๑๓ นายปรีดา  ศรีนพคุณ 
 ๗๑๔ นายปัญญา  ย้ิมอาจ 
 ๗๑๕ นายปัญญา  ศรีดี 
 ๗๑๖ นายปัญญา  เศวตธรรม 
 ๗๑๗ นายปัณณ์พงศ์  ถุนาพรรณ์ 
 ๗๑๘ นายป่ิน  เอื้อตระการวิวัฒน์ 
 ๗๑๙ นายปิยะ  ปิจนํา 
 ๗๒๐ นายปิยะพันธ์  นาคะเสถียร 
 ๗๒๑ นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ 
 ๗๒๒ นายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ 
 ๗๒๓ นายพงศ์พีระ  ชูชื่น 
 ๗๒๔ นายพงษ์ศักดิ์  เจียรพันธุ์ 
 ๗๒๕ นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
 ๗๒๖ นายพงษ์สิทธิ์  มงคลนัฏ 
 ๗๒๗ นายพยุง  คุ้มสุพรรณ 
 ๗๒๘ ว่าที่ร้อยตรี  พยุงศักย์  สุวรรณโณ 
 ๗๒๙ นายพโยม  รุจิรัสสวรวงค์ 
 ๗๓๐ นายพรชัย  โควสุรัตน์ 
 ๗๓๑ นายพัลลภ  สิงห์ทอง 
 ๗๓๒ นายพิเชษฐ์  คงช่วย 
 ๗๓๓ นายพิเชษฐ์  มากโพ 
 ๗๓๔ นายพิทยา  แต้สกุล 
 ๗๓๕ นายพินัย  ศรีวิไล 
 ๗๓๖ นายพินิจ  ราชวัฒน์ 
 ๗๓๗ ว่าที่ร้อยตรี  พีระ  เอี่ยมสุนทร 
 ๗๓๘ นายพีระพงษ์  พงษ์ประดิษฐ์ 
 ๗๓๙ นายพูนศักดิ์  รังสิกรรพุม 
 ๗๔๐ นายเพชร  สุพพัตกุล 
 ๗๔๑ นายเพชรพงษ์  จิวะนนท์ 
 ๗๔๒ นายไพโรจน์  เกกินะ 
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 ๗๔๓ นายไพโรจน์  อินทร์แก้ว 
 ๗๔๔ ร้อยตํารวจโท  ภพชนก  ชลานุเคราะห์ 
 ๗๔๕ ว่าที่ร้อยตรี  ภัสพล  เหง้าโคกงาม 
 ๗๔๖ นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ 
 ๗๔๗ นายภานุ  อ่ําใหญ่ 
 ๗๔๘ นายภุชงค์  ศรีวัฒนพงศ์ 
 ๗๔๙ นายภูชิสส์  ปิดดํา 
 ๗๕๐ นายภูมิชัย  ราชพิตร  ภักดีวิเศษ 
 ๗๕๑ นายมงคล  พูลรักษ ์
 ๗๕๒ นายมงคลสิษฐ์  ปิยณรงค์โรจน์ 
 ๗๕๓ นายมนต์ตรี  ธนะคุณ 
 ๗๕๔ นายมนตรา  กอซอ 
 ๗๕๕ นายมนตรี  ชาลีเครือ 
 ๗๕๖ นายมะนะยิบ  สาเหาะ 
 ๗๕๗ นายมาโนช  สดใส 
 ๗๕๘ นายมารินทร์  เมฆดี 
 ๗๕๙ นายเมธา  สุบิน 
 ๗๖๐ นายเมธี  ฮ่งภู่ 
 ๗๖๑ นายยงยุทธ์  ช่วยวงศ์ 
 ๗๖๒ นายยงยุทธ  จรเสมอ 
 ๗๖๓ นายยงยุทธ  สวนทอง 
 ๗๖๔ นายยุทธนา  พิทยานันทกุล 
 ๗๖๕ นายยุทธพร  พิรุณสาร 
 ๗๖๖ นายรณรงค์  ศิริพันธุ์ 
 ๗๖๗ นายรัชกฤช  ชาญหิรัญกุล 
 ๗๖๘ นายราชัน  โภคสวัสดิ์ 
 ๗๖๙ นายราเชนทร์  คูวงษ์วัฒนาเสรี 
 ๗๗๐ นายราเชนทร์  ฤกษ์เกษม 
 ๗๗๑ นายราศรี  ศรีธรรมราช 
 ๗๗๒ นายรุ่งโรจน์  ศรีสุทธิรักษ์ 
 ๗๗๓ นายเรียบ  สวัสดิผล 
 ๗๗๔ ว่าที่ร้อยตรี  วรพจน์  ขําศรีบุศ 

 ๗๗๕ นายวรวิทย์  ช้อนทอง 
 ๗๗๖ นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง 
 ๗๗๗ นายวัชรพันธ์  ถาวรหงส์ 
 ๗๗๘ นายวัชระ  ม่วงชู 
 ๗๗๙ นายวัชรินทร์  จริงจามิกร 
 ๗๘๐ นายวัชรินทร์  นิ่มประทุม 
 ๗๘๑ นายวัลลภ  ช่วยบํารุง 
 ๗๘๒ นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ 
 ๗๘๓ นายวิชัย  ดิษทับ 
 ๗๘๔ นายวิชัย  บุญมี 
 ๗๘๕ นายวิชัย  ไพศาลพัฒนสุข 
 ๗๘๖ นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ 
 ๗๘๗ นายวิชาญ  ไทยแท้ 
 ๗๘๘ นายวิชิต  ไตรสรณกุล 
 ๗๘๙ นายวิเชียร  บุญวงศ์ 
 ๗๙๐ นายวิฑูรย์  รัตนไพศาลวงศ์ 
 ๗๙๑ นายวิฑูรย์  สิรินุกุล 
 ๗๙๒ นายวินิจ  ชัยชนะศิริวิทยา 
 ๗๙๓ นายวิรัช  วรรณมาลิกพันธ์ 
 ๗๙๔ นายวิรัตน์  สุรธรรมานันท์ 
 ๗๙๕ นายวิโรจน์  คล้ายสุบรรณ์ 
 ๗๙๖ นายวิโรจน์  เทพพิทักษ์ 
 ๗๙๗ นายวิโรจน์  สุรสาคร 
 ๗๙๘ นายวิวัฒน์  สุภาพ 
 ๗๙๙ นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์ 
 ๘๐๐ นายวิศาล  พิทธยะพงษ์ 
 ๘๐๑ นายวิศาล  รอดกําเหนิด 
 ๘๐๒ นายวิเศษ  หิรัญเทศ 
 ๘๐๓ นายวิเศษศักดิ์  แสงปานแก้ว 
 ๘๐๔ นายวิสิษฐ  เรืองประโคน 
 ๘๐๕ นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ 
 ๘๐๖ นายวีนัส  สีสุข 



หน้า   ๑๐๐ 
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 ๘๐๗ นายวีระวัฒน์  วงษ์ศรีรักษา 
 ๘๐๘ นายวีระศักดิ์  วิเชียรแสน 
 ๘๐๙ นายวุฒิกร  สุขีนัย 
 ๘๑๐ นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี 
 ๘๑๑ นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช 
 ๘๑๒ นายวุฒิศักดิ์  สิงหเดโช 
 ๘๑๓ นายศรจักร์ชัย  ชูวาพิทักษ์ 
 ๘๑๔ ว่าที่เรือตรี  ศรัณยวัชร  พูลสวัสดิ์ 
 ๘๑๕ นายศรัทธา  ทองคํา 
 ๘๑๖ นายศรีธรรม  ราชแก้ว 
 ๘๑๗ นายศรีสําราญ  ประทุมเวียง 
 ๘๑๘ นายศักดาพร  รัตนสุภา 
 ๘๑๙ นายศักดิ์ชัย  เผือกศิริพิบูลย์ 
 ๘๒๐ นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริรัตตัญญู 
 ๘๒๑ นายศิธาชัย  ศรีอุดม 
 ๘๒๒ นายศิริวัช  แย้มไผ่ 
 ๘๒๓ นายศิลปชัย  เรือนสูง 
 ๘๒๔ นายศุภชัย  วงศ์ลําดวน 
 ๘๒๕ นายศุภฤกษ์  แก้วสิงห์ 
 ๘๒๖ นายเศรษฐ์  ยงพะวิสัย 
 ๘๒๗ นายเศวต  เพชรนุ้ย 
 ๘๒๘ นายสกุล  ดํารงเกียรติกุล 
 ๘๒๙ นายสง่า  พัฒนชีวะพูล 
 ๘๓๐ นายสติธร  สันตินราพงศ์ 
 ๘๓๑ นายสถิตย์  เฮียงราช 
 ๘๓๒ นายสนธยา  บุญประดิษฐ 
 ๘๓๓ นายสมเกียรติ  ถนอมกิตติ 
 ๘๓๔ นายสมเกียรต ิ ศรีขาว 
 ๘๓๕ นายสมเกียรติ  สิริพิทักษ์เดช 
 ๘๓๖ นายสมเกียรติ  เหล่าประเสริฐ 
 ๘๓๗ นายสมจิต  เกตพิบูลย์ 
 ๘๓๘ นายสมชัย  นาคชัง 

 ๘๓๙ นายสมชัย  ศุภชยานนท์ 
 ๘๔๐ นายสมชาย  จิรวรรณาภรณ์ 
 ๘๔๑ นายสมชาย  เหล่าพิทักษ์วรกุล 
 ๘๔๒ นายสมเชษฐ์  ชูสง 
 ๘๔๓ นายสมเชษฐ  กองเขน 
 ๘๔๔ นายสมนึก  ทองสุข 
 ๘๔๕ นายสมนึก  วิจิตสรัตน์ 
 ๘๔๖ นายสมปราชญ์  ปราบสงคราม 
 ๘๔๗ นายสมภพ  ณีศะนันท์ 
 ๘๔๘ นายสมภูมิ  ทูลภิรมย์ 
 ๘๔๙ นายสมยศ  พงศ์ธีรการ 
 ๘๕๐ นายสมศักดิ์  กิติธรกุล 
 ๘๕๑ นายสมศักดิ์  จันทรชู 
 ๘๕๒ นายสมสนิท  ชีวะวิโรจน์ 
 ๘๕๓ นายสมาน  แสงอุไร 
 ๘๕๔ นายสะอาด  ทั่นเส้ง 
 ๘๕๕ นายสัญญา  คงสมบัติ 
 ๘๕๖ นายสัมฤทธิ์  อิ่มอก 
 ๘๕๗ นายสานิตย์  หาญรบ 
 ๘๕๘ นายสามารถ  โรจนวิเชียร 
 ๘๕๙ นายสาโรจน์  สุขสุเมฆ 
 ๘๖๐ นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล 
 ๘๖๑ นายสิทธิชัย  สมศิลา 
 ๘๖๒ นายสิทธิชัย  สําเนากลาง 
 ๘๖๓ นายสินาทร  โอ่เอี่ยม 
 ๘๖๔ นายสิราวิชญ์  สํานักสกุล 
 ๘๖๕ นายสุคนธ์  สุวรรณศักดิ์สิน 
 ๘๖๖ ว่าที่ร้อยตรี  สุจินต์  ศรีวิเชียร 
 ๘๖๗ นายสุชาติ  แสงตะวัน 
 ๘๖๘ นายสุเทพ  ศรีสรวล 
 ๘๖๙ นายสุธีระ  ทองโบราณ 
 ๘๗๐ นายสุนทร  ชาญณรงค์ 
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 ๘๗๑ นายสุนทร  ทองใส 
 ๘๗๒ นายสุนทร  รัตนากร 
 ๘๗๓ นายสุพัฒน์  สมสุข 
 ๘๗๔ นายสุพิชญ  มีสุวรรณ 
 ๘๗๕ นายสุเมธ  หิรัญคช 
 ๘๗๖ นายสุรชัย  บุณยฤทธิชัยกิจ 
 ๘๗๗ นายสุรเดช  ประพิณ 
 ๘๗๘ นายสุรพล  ธรณี 
 ๘๗๙ จ่าอากาศเอก  สุรพล  รามนัฏ 
 ๘๘๐ นายสุรพล  สีมา 
 ๘๘๑ ว่าที่ร้อยตรี  สุรพล  สืบพรหม 
 ๘๘๒ นายสุรพันธ์  ศรีบุรี 
 ๘๘๓ นายสุรวุฒิ  เชิดชัย 
 ๘๘๔ นายสุรศักดิ์  วัฒนาอุดมชัย 
 ๘๘๕ นายสุรศิษฏ์  ภูวเดชากร 
 ๘๘๖ นายสุรินทร์  ไชยชนะวงศ์ 
 ๘๘๗ นายสุริยัน  กิจสวัสดิ์ 
 ๘๘๘ นายสุวัฒน์  อ่อนส้มกิจ 
 ๘๘๙ นายสุวิทย์  เดชครุฑ 
 ๘๙๐ นายสูงชัย  ขวัญเจริญทรัพย์ 
 ๘๙๑ นายเสริม  โชติวรรณ 
 ๘๙๒ นายเสรี  คงอยู่ 
 ๘๙๓ นายโสรัตน์  นิสัยตรง 
 ๘๙๔ นายอดุลย์  ชูทอง 
 ๘๙๕ นายอนันต์  พิมพะสาลี 
 ๘๙๖ พันจ่าอากาศเอก  อนุชา  พัสถาน 
 ๘๙๗ นายอนุชิต  กิตติพุฒิพงศ์ 
 ๘๙๘ นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ 
 ๘๙๙ ว่าที่ร้อยตรี  อนวุัฒน์  ฉินสูงเนิน 
 ๙๐๐ นายอนุสรณ์  นาคาศัย 
 ๙๐๑ นายอภิรัตน์  ป้องกัน 
 ๙๐๒ นายอภิลักษณ์  สลักคํา 

 ๙๐๓ นายอภิวัฒน์  สกลชัย 
 ๙๐๔ นายอรุณ  ศรีใส 
 ๙๐๕ พันจ่าเอก  อัษฎางค์  วิเศษวงศ์ษา 
 ๙๐๖ นายอานนท์  แข็งแรง 
 ๙๐๗ นายอารยันต์  ท่าใหญ่ 
 ๙๐๘ นายอํานวย  ปองนาน 
 ๙๐๙ นายอํานวย  สุขแปง 
 ๙๑๐ นายอํานาจ  แจ่มแจ้ง 
 ๙๑๑ นายอําพล  พงศ์สุวรรณ 
 ๙๑๒ นายอิชณน์กร  พูลสวัสดิ์ 
 ๙๑๓ นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ 
 ๙๑๔ ว่าที่ร้อยตรี  อิทธิพล  บุบผะศิริ 
 ๙๑๕ นายอิศรรัฐ  แสงมณี 
 ๙๑๖ นายเอกสิทธิ์  ชนะสิทธิ์ 
 ๙๑๗ นายเอนก  ชาญเชี่ยว 
 ๙๑๘ นายโอม  เชื้อแหลม 
 ๙๑๙ นายกรรพฤกษ์  ไม้เรียง 
 ๙๒๐ นายเกรียงไกร  สืบสัมพันธ์ 
 ๙๒๑ นายฉัตรพงษ์  กิตติพร 
 ๙๒๒ นายชวัติ  ชูเทศะ 
 ๙๒๓ พันตํารวจตรี  ณฐพล  ดิษยธรรม 
 ๙๒๔ นายณรงค์  จุ้ยเส่ย 
 ๙๒๕ นายดุสิต  จันทร์สถิตย์ 
 ๙๒๖ นายธงชัย  ทับทิมทอง 
 ๙๒๗ พันตํารวจโท  ปกรณ์  สุชีวกุล 
 ๙๒๘ นายปรีดีอนันต์  ติยานนท์ 
 ๙๒๙ พันตํารวจโท  พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ 
 ๙๓๐ นายพิพัฒน์  เพ็ญภาค 
 ๙๓๑ นายพีระพัฒน์  อิงพงษ์พันธ์ 
 ๙๓๒ นายพุฒิพงษ์  เลิศสถิตย์ 
 ๙๓๓ นายไพรัช  ปฐมวงศ์ไพรัช 
 ๙๓๔ พันตํารวจโท  ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ 
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๓๓๖๓ นางสาวกาญจนา  ร่มโพธ์ิ 
๓๓๖๔ นางสาวนงลักษณ์  วงศ์สุขสิริเดชา 
๓๓๖๕ นางพรรณี  พุ่มพันธ์ 
๓๓๖๖ นางสาวกอบกุล  รังสิยะโรจน์ 
๓๓๖๗ นางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ 
๓๓๖๘ นางสาวพวงพยอม  ชมภูบาง 
๓๓๖๙ นางสาวมัณฑนา  ส่งเสริมมงคล 
๓๓๗๐ นางสาวมัทนา  ศรีกระจ่าง 
๓๓๗๑ นางอนงค์  ชานะมูล 
๓๓๗๒ นางอินทิรา  เอื้อมลฉัตร 
๓๓๗๓ นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค 
๓๓๗๔ นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
๓๓๗๕ นางสาวรุ่งฤดี  พัฒนชัยวิทย์ 
๓๓๗๖ นางอรวรรณ  สุทธางกูร 
๓๓๗๗ นางณิชาภา  ช่วยสมบูรณ์ 
๓๓๗๘ นางสาวดารารัตน์  ฤทธิ์บุญญากร 
๓๓๗๙ นางอําไพพร  เหล่างาม 
๓๓๘๐ นางสาวเกิดศิริ  กลายเพท 
๓๓๘๑ นางธนันดา  ทีปวัชระ 
๓๓๘๒ นางสาวเสาวณิต  ผ่องใส 
๓๓๘๓ นางอารีพร  จงวัฒนานุกูล 
๓๓๘๔ นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด 
๓๓๘๕ นางกนกอร  ไชยมูล 
๓๓๘๖ นางกรองมาศ  อุ่นประเดิม 
๓๓๘๗ นางกรัณฑรัตน์  คํามาบุตร 
๓๓๘๘ นางสาวกรุณา  ทองแกมนาก 
๓๓๘๙ นางกัญญารัตน์  ทิพแสง 
๓๓๙๐ นางสาวกันตรัตน์  เร่ิมสูงเนิน 
๓๓๙๑ นางกันตินันท์  วงษ์เชษฐ์ 
๓๓๙๒ นางกัลยา  จุรุฑา 
๓๓๙๓ นางสาวกาญจนา  ฐิติกุล 
๓๓๙๔ นางกาญจนา  พลสงฆ์ 

๓๓๙๕ นางสาวกาญจนา  อนุชิต 
๓๓๙๖ นางกิตติมา  พันธ์ดารา 
๓๓๙๗ นางกุลณัฐฐา  มุตะโสภา 
๓๓๙๘ นางกุสุมา  ดอกไม้ 
๓๓๙๙ นางเกิดศิริ  ทองนวล 
๓๔๐๐ นางแก้วตา  วรรณภักตร์ 
๓๔๐๑ นางคนึงนิจ  นกหร่ัง 
๓๔๐๒ นางคนึงนิจ  สิทธิสุข 
๓๔๐๓ นางคนึงนิตย์  ยมานันท์ 
๓๔๐๔ นางสาวคัธลิยา  รุ่งพนารัตน์ 
๓๔๐๕ นางจรรยา  ใจอารีย์ 
๓๔๐๖ นางจรัญญา  ศรีไพร 
๓๔๐๗ นางจรัสรวี  อินทวงศ์ 
๓๔๐๘ นางจันทนา  กันตังกุล 
๓๔๐๙ นางจันทร์ฉาย  ดวงใจ 
๓๔๑๐ นางจันทร์เพ็ญ  จินตนกูล 
๓๔๑๑ นางจันทรัช  คําเกิด 
๓๔๑๒ นางจารินี  รัชมาศ 
๓๔๑๓ นางจารุณี  ศาลาจันทร์ 
๓๔๑๔ นางจารุพันธ์  อุตม์อ่าง 
๓๔๑๕ นางจารุวรรณ  อัมพะวา 
๓๔๑๖ นางจิตตา  เสาวกุล 
๓๔๑๗ นางจิตรลดา  เตโพธิ์ 
๓๔๑๘ นางจิตโศภิน  เคนจันทึก 
๓๔๑๙ นางจินดา  บุญศิริ 
๓๔๒๐ นางสาวจินตนา  บุญญะปาตัง 
๓๔๒๑ นางจิราภรณ์  สุขแก่น 
๓๔๒๒ นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีชัชวาล 
๓๔๒๓ นางจุฑารัตน์  อิ่มชื่นศรี 
๓๔๒๔ นางสาวจุลี  บุญวงศ์ 
๓๔๒๕ นางโฉมยงค์  มิมาชา 
๓๔๒๖ นางชไมพร  เรืองจําเนียร 
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๓๔๒๗ นางชลธิชา  ธรรมนิทา 
๓๔๒๘ นางชลัยรัตน์  ปวิชวงศ์วริศ 
๓๔๒๙ นางฐิติลักษณ์  แสงงาม 
๓๔๓๐ นางสาวณัฐชยา  นราธิปานันท์ 
๓๔๓๑ นางสาวณิชนันทน์  ฤทธิคง 
๓๔๓๒ นางสาวดรุณี  สุวรรณประทีป 
๓๔๓๓ นางดาราวรรณ  พันธ์ศรี 
๓๔๓๔ นางเดือนนภา  เหง้าโคกงาม 
๓๔๓๕ นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง 
๓๔๓๖ นางถนอมศรี  บุตรโยธี 
๓๔๓๗ นางทองใบ  วัชระวรากรณ์ 
๓๔๓๘ นางทองสุก  เลิกนอก 
๓๔๓๙ นางทิชานนท์  คนรู้ 
๓๔๔๐ นางทิพวรรณ  จรัญ 
๓๔๔๑ นางธนทร  ม่ันประเสริฐ 
๓๔๔๒ นางธนภรณ์  วังษา 
๓๔๔๓ นางธัญญธร  เหมือนเดช 
๓๔๔๔ นางธัญณิชา  ปุยฝ้าย 
๓๔๔๕ นางนงเยาว์  คงศาลา 
๓๔๔๖ นางสาวนงเยาว์  เส้งสุ้น 
๓๔๔๗ นางสาวนพรัตน์  ปิยะมาสิกพงษ์ 
๓๔๔๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  นพวรรณ์  ไชยชนะ 
๓๔๔๙ นางสาวนฤมล  บุญแสวง 
๓๔๕๐ นางนวรัตน์  วัฒนพานิช 
๓๔๕๑ นางนันทิยา  ป้ันทอง 
๓๔๕๒ นางสาวนัยนา  พัฒนวโรดม 
๓๔๕๓ นางนิภาพร  แสนโสดา 
๓๔๕๔ นางนิยม  วิเศษศร 
๓๔๕๕ นางนิรมล  ศิริหล้า 
๓๔๕๖ นางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ 
๓๔๕๗ นางบังอร  วิลาวัลย์ 
๓๔๕๘ นางบังอร  สีดารอด 

๓๔๕๙ นางสาวบุญเพิ่ม  สอนภักดี 
๓๔๖๐ นางบุญย่ิง  เทศน้อย 
๓๔๖๑ นางบุญรัตน์  นันทะเสนา 
๓๔๖๒ นางสาวบุญศรี  สมภักดี 
๓๔๖๓ นางสาวบุหงา  โพธิ์พัฒนชัย 
๓๔๖๔ นางประนอม  ฮมแสน 
๓๔๖๕ นางประไพ  บุญอนันต์ 
๓๔๖๖ นางสาวประไพ  ส้มเขียวหวาน 
๓๔๖๗ นางประภา  รัตนาโรจน์ 
๓๔๖๘ นางปรัชญ์ณรัตน์  พงษ์สนิท 
๓๔๖๙ นางสาวปลั่งศรี  ชลัมพุช 
๓๔๗๐ นางปลื้มจิตต์  เนี้ยวคงศักดิ์ 
๓๔๗๑ นางปัทมา  ช่วยหนู 
๓๔๗๒ นางสาวปาริชาติ  วงศ์สง่า 
๓๔๗๓ นางปิยะฉัตร  ศรีชญา 
๓๔๗๔ นางเปรมจติ  นาคบ้านกวย 
๓๔๗๕ นางเปรมจิตร  กิจประสาน 
๓๔๗๖ นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 
๓๔๗๗ นางผ่องศรี  คําปัญญา 
๓๔๗๘ นางผ่องศรี  สารรัมย์ 
๓๔๗๙ นางพณีวรรณ  คําทอง 
๓๔๘๐ นางสาวพนิดา  ดอกแขมกลาง 
๓๔๘๑ นางพยอม  ศรีสุข 
๓๔๘๒ นางพยุงศรี  ใจใหญ่ 
๓๔๘๓ นางพรกมล  พานิชกรณ์ 
๓๔๘๔ นางพรเพ็ญ  กลิ่นกําธรกุล 
๓๔๘๕ นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์ 
๓๔๘๖ นางพัชราภรณ ์ แสวงศักดิ์ 
๓๔๘๗ นางพัชรินทร์  เมืองซอง 
๓๔๘๘ นางพัชรี  มีศิริ 
๓๔๘๙ นางพาณี  ยอดรัตน์ 
๓๔๙๐ นางพิมนศิริ  ธนฐิติกรพัฒน์ 
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๓๔๙๑ นางสาวพิมพรรณ  พันธ์ศรี 
๓๔๙๒ นางพิศเพลิน  สาระสันต์ 
๓๔๙๓ นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์ 
๓๔๙๔ นางเพ็ญศรี  แนะแก้ว 
๓๔๙๕ นางเพ็ญศรี  พวกไธสง 
๓๔๙๖ นางภรภัทร  ชาญหิรัญกุล 
๓๔๙๗ นางภาพิมน  จันทร์โสด 
๓๔๙๘ นางสาวภารดี  เสลานนท์ 
๓๔๙๙ นางภาวินีย์  เวียงอินทร์ 
๓๕๐๐ นางมยุรี  ประสิทธินาวา 
๓๕๐๑ นางมะลิ  วัฒนาอุดมชัย 
๓๕๐๒ นางมัชฌิมา  วรามิตร 
๓๕๐๓ นางมุกดา  ศิริวาท 
๓๕๐๔ นางเยาวนันท์  พรหมพิทักษ์กุล 
๓๕๐๕ นางเยาวพร  วรวิบูล 
๓๕๐๖ นางสาวเยาวลักษณ์  เลียบวงศ์ 
๓๕๐๗ นางรจนา  กิติราช 
๓๕๐๘ นางรจนา  คงวรเวชกุล 
๓๕๐๙ นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล 
๓๕๑๐ นางสาวรัชตา  จินตชาติ 
๓๕๑๑ นางรัชนี  อมรินทร์ 
๓๕๑๒ นางสาวรัชนีภรณ์  สุยะ 
๓๕๑๓ นางสาวรัตนา  นิจกาล 
๓๕๑๔ นางรัตนา  สุวรรณโยธิน 
๓๕๑๕ นางรัศมี  เสนาะเสียง 
๓๕๑๖ นางราณี  โทพล 
๓๕๑๗ นางราตรี  ภูมิแสน 
๓๕๑๘ นางรุ้งรชต  ธิติวรดา 
๓๕๑๙ นางรุจิรา  ลีลาเลอเกียรติ 
๓๕๒๐ นางสาวเรณู  คงขาว 
๓๕๒๑ นางละเมียด  พักเพียรดี 
๓๕๒๒ นางละอองดาว  จิตร์มาต 

๓๕๒๓ นางสาวลัดดา  มีลาภ 
๓๕๒๔ นางลัดดา  ไหวดี 
๓๕๒๕ นางวนิดา  หวังอุดมชัย 
๓๕๒๖ นางวรรณะ  อ่อนเกตุพล 
๓๕๒๗ นางวรรณี  เรืองโสภณ 
๓๕๒๘ นางวรวีร์  สุดชาติ 
๓๕๒๙ นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์ 
๓๕๓๐ นางวรัญญา  ศรีเนตร 
๓๕๓๑ นางวราภรณ์  ภูผาสุข 
๓๕๓๒ นางวราภรณ์  ศิริวงศ์ 
๓๕๓๓ นางวัชรี  ยาละ 
๓๕๓๔ นางวันทนีย์  โชติญาวรกุล 
๓๕๓๕ นางวันเพ็ญ  มังศรี 
๓๕๓๖ นางวันเพ็ญ  แม่นธนู 
๓๕๓๗ นางวารี  พูนสยามพงษ์ 
๓๕๓๘ นางวิภาดา  เหลืองแสงทอง 
๓๕๓๙ นางสาววิมล  นพคุณขจร 
๓๕๔๐ นางสาววิลัดดา  ชัยเดช 
๓๕๔๑ นางสาววิลาวรรณ  ช้างแก้วมณี 
๓๕๔๒ นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์ 
๓๕๔๓ นางวีรพร  เชื้ออ่ํา 
๓๕๔๔ นางสาวแวมือแย  ดาราแม 
๓๕๔๕ นางแววดาว  พานดวงแก้ว 
๓๕๔๖ นางศรัญญา  รูปสูง 
๓๕๔๗ นางศรีจันทร์  ขยันการนาวี 
๓๕๔๘ นางศศภัคด  ชาติธรรมรักษา 
๓๕๔๙ นางศิมาภรณ์  ปัญญา 
๓๕๕๐ นางศิริกุล  พงษ์ลัดดา 
๓๕๕๑ นางศิรินาถ  สมบุตร 
๓๕๕๒ นางสาวศิริพร  เมืองพรหม 
๓๕๕๓ นางโศรดา  ไชยปัดชา 
๓๕๕๔ นางสกาวรัตน์  นิลเพชร์พลอย 



หน้า   ๑๔๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

๓๕๕๕ นางสถาพร  วงศ์รัตนะ 
๓๕๕๖ นางสมคิด  ชูเชิด 
๓๕๕๗ นางสมบัติ  จันทรลาวัณย์ 
๓๕๕๘ นางสมปรารถนา  มัครมย์ 
๓๕๕๙ นางสมปอง  มาตย์แท่น 
๓๕๖๐ นางสาวสมพร  พึ่งแย้ม 
๓๕๖๑ นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ 
๓๕๖๒ นางสายใจ  มีชนะ 
๓๕๖๓ นางสินีนาฏ  นภาพงษ์ 
๓๕๖๔ นางสาวสิภาลักษณ์  สถิตย์ภาคีกุล 
๓๕๖๕ นางสิรภัทร  มงคลชัย 
๓๕๖๖ นางสีชมภู  บุตรสนิธุ์ 
๓๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  กาน้อย 
๓๕๖๘ นางสุคนธ์  สุพรรณพงศ์ 
๓๕๖๙ นางสุคนธา  สุนทรอารมณ์ 
๓๕๗๐ นางสุชีลา  ยุทธเกษมสันต์ 
๓๕๗๑ นางสุดา  ไทยเกิด 
๓๕๗๒ นางสุธัญญา  สิทธิกูลเกียรติ 
๓๕๗๓ นางสาวสุนันท์  พุทธภูมิ 
๓๕๗๔ นางสุนันท์  สมตน 
๓๕๗๕ นางสาวสุนีย์  อเนกพิพัฒน์ 
๓๕๗๖ นางสุภชา  ปุญญะสิทธิ์ 
๓๕๗๗ นางสุภาพ  จนัทร์คําจร 
๓๕๗๘ นางสาวสุภาพร  มีหมู่ 
๓๕๗๙ นางสุมา  ชื่นใจ 
๓๕๘๐ นางสุมามาลย์  เจริญวงศ์ 
๓๕๘๑ นางสุรวิภา  งามนุช 
๓๕๘๒ นางสุระภา  ไกรเพชร 
๓๕๘๓ นางสุรัตติกาล  แสงแก้ว 
๓๕๘๔ นางสุรีย์  พูลสวัสดิ์ 
๓๕๘๕ นางสุเรียน  รัตนวรรณี 
๓๕๘๖ นางสุวรรณา  สุขสําราญ 

๓๕๘๗ นางสุวิมล  นิลผาย 
๓๕๘๘ นางสาวสุวิมล  มายุพัน 
๓๕๘๙ นางสุวิสา  ศุภผล 
๓๕๙๐ นางสาวเสริมศรี  พรหมมินทร์ 
๓๕๙๑ นางเสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี 
๓๕๙๒ นางสาวเสาวณีย์  พรรณาภพ 
๓๕๙๓ นางสาวเสาวลักษณ์  พิศนุย 
๓๕๙๔ นางสาวโสภา  ทวีพันธ์ 
๓๕๙๕ นางสาวโสมวิภา  โยธะพันธุ์ 
๓๕๙๖ นางอนงค์  จุสปาโล 
๓๕๙๗ นางอนิสา  พรศิวกุลวงศ์ 
๓๕๙๘ นางอภิญญา  โกมลรัตน์ 
๓๕๙๙ นางอรเนตร  ไชยช่วย 
๓๖๐๐ นางอรัญญา  รุ่งเรือง 
๓๖๐๑ นางอรัญญา  ลีนานนท์ 
๓๖๐๒ นางอัจฉรา  บัณฑิตยานุรักษ์ 
๓๖๐๓ นางอัญชลี  สุดสงวน 
๓๖๐๔ นางอารมณ์  จันทร์ลาม 
๓๖๐๕ นางอารยา  โพธิวรรณา 
๓๖๐๖ นางอาริศรา  เมฆไชยภักดิ์ 
๓๖๐๗ นางอารีย์  บุญปลื้ม 
๓๖๐๘ นางอารีรัตน์  ไตรทาน 
๓๖๐๙ นางสาวอําพร  ด่านคงรักษ์ 
๓๖๑๐ นางอุดมลักษณ์  ดาราพิสุทธิ์ 
๓๖๑๑ นางอุทัย  ไข่มุกข์ 
๓๖๑๒ นางอุบลรัตน์  พว่งภิญโญ 
๓๖๑๓ นางอุไร  พุทธเสน 
๓๖๑๔ นางสาวอุษณี  อออุ่นดี 
๓๖๑๕ นางเอมอร  เพ็งสกุล 
๓๖๑๖ นางสาวเอื้อมพร  ขาวอุบล 
๓๖๑๗ นางกฤษณา  มหิทธิบุรินทร์ 
๓๖๑๘ นางจิราพรรณ  ยาวิเศษ 




